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[ваша думка]
Чи Ви захищаєте свої права споживача?

Коли спробувала довідатися
у студентів, чи доводилося їм
захищати свої права споживача,
спочатку здалося, що у них таких
проблем не виникає. З одного
боку, це добре, але життя — як
море, і треба навчитися в ньому
не лише добре „плавати“, а й захищати свої права. І не лише на
споживчому ринку.
З обміном протермінованої продукції легше: іноді її вдається
повернути, подекуди це вимагає
більше наполегливості, енергії
й нервів. А коли справа торкається великих покупок, то тут
усе набагато складніше, навіть
якщо маєш чек на покупку: ні
продавець, ні виробник не поспішають брати на себе відповідальність за неякісну продукцію, незважаючи на те, що
закон — на боці споживача.
Зізнаюсь, у мене також була
невдала спроба захистити свої
права, коли після заміни лічильників почали надходити великі
рахунки за спожиту електроенергію. Та вистачило сил пройти
тільки перші кроки. На жаль,
таких, як я, — більшість.
До справжньої перемоги у захисті
своїх прав стосовно хамської поведінки окремих водіїв у маршрутках, завищених рахунків
за отримання закордонного
паспорта, неякісного газу, не належного подання електроенергії
чи опалення, законного права
користуватися у своїй країні
державною мовою чи вивчати
в школах справжню історію
України доходять одиниці. Іноді
це вдається одинакам, іноді
людям, які об’єднуються у групи
і спільно захищають свої права.
Решта ж загалу не завжди знає
свої права, не вірить у перемогу
справедливості, подекуди не має
ні часу на обстоювання прав, ні
коштів на адвокатів і суди. Саме
цим і користуються постачальники, наживаючи на нашій мовчанці великі статки. Ті ж, котрі
наступають на святая святих
держави — її мову, не відчувши
серйозного спротиву громадян,
дуже легко можуть перетворити
нас на рабів отих німих…
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Олег Логуш, начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської політехніки:

„Свої інтереси маємо обстоювати
самі“
Сьогодні на прилавках є багато підробок, та ми не повинні бездумно всім цим користуватися. Такого правила дотримується моя
родина. Слід пам’ятати, що свої інтереси маємо обстоювати самі,
інакше скотимося у прірву остаточно і безповоротно.
Марія Буряк, студентка другого курсу Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Це вимагає сил, енергії і часу“
Свої права споживача захищаю обов’язково. Якщо це стосується
протермінованої продукції, то тут пильную сама, але є речі, в яких
одразу й не помітиш браку. Тоді повертаюся в магазин, віддаю
товар і забираю свої гроші. Бо якщо виробник випустив неякісну
продукцію, то чому я за неї маю платити? Правда, іноді для цього треба потратити
багато сил, енергії і часу.
Богдан Крохмальний, декан курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти Львівської політехніки:

„Про свої інтереси „Львівгаз“
мав би подбати сам“
Торік у жовтні представники „Львівгазу“ забрали мій лічильник на
перевірку і досі його не повернули. Усе б нічого, та той підмінний
лічильник не працює, відтак я не можу вказувати кількість спожитого газу, коли йдеться про його оплату. Часто дзвоню їм, нагадую, але ще кудись
скаржитися на них просто не вистачає часу. Зрештою, про свої інтереси „Львівгаз“
мав би подбати сам.
Оксана Мурашко, студентка третього курсу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки:

„Треба відрізняти безпечний товар
від небезпечного“
Я — майбутній хімік, тому мушу відрізняти, де товар справжній, а
де лише на перший погляд з ним усе гаразд, який безпечний для
життя, а який ліпше оминути. Та коли все ж потрапляю у халепу,
намагаюся вирішити все на свою користь із мінімальною тратою часу.
Світлана Лозбень, домогосподарка (виховує трьох дітей):

„Захистити свої права проблематично“
Оскільки більше продукції купую дітям, то стежу за терміном
виробництва йогуртів, молока тощо. Правда, лише вдома
можу спокійно глянути, чи дата часом не перебита. Дуже погано, що протерміновану продукцію власники магазинів взагалі виставляють на продаж. А буває, ще й не дають чеків, тоді
захистити свої права дуже проблематично. Правда, коли вимагаєш книгу скарг і
обіцяєш, що на цьому не зупинишся, хоч і з великою неохотою, але йдуть на уступки.
Міркувала і опитувала Катерина ГРЕЧИН

[nota bene!]

ч. 8 (2808)
14 — 20 березня 2013

нові традиції

читають усі!

ьогоріч у Політехніці з’явилася нова традиція вшанування Тараса
Ц
Шевченка. З ініціативи Товариства „Просвіта“ протягом тижня
студентські аудиторії перетворилися на справжнісінькі театральні

Нагадати
про Шевченка

сцени. Особливо активно цю ідею підтримали в Інституті економіки
та менеджменту, зокрема на кафедрі менеджменту персоналу та
адміністрування

М

инулий тиждень у Політехніці
був тижнем Тараса Шевченка.
Багато викладачів починали свої заняття з декламування творів відомого поета.

Світлина Наталії Павлишин

Сучасне прочитання Кобзаря

— Це святкування поєднує наші дис
ципліни зі словом Кобзаря. Ось, на
приклад, на п’ятому курсі я веду дис
ципліну „Управління знаннями“. Тема
сьогоднішнього заняття — „Знання
у слові Кобзаря“, тобто ми виходимо
з того, що світоглядні позиції Шевченка, закарбовані в його творах, актуальні й сьогодні, бо він писав про засади
вічності: любов, єднання, свободу.
Головна концепція заняття: економіка знань і актуальність Шевченка
в знаннях, — розповіла завідувач
кафедри менеджменту персоналу
та адміністрування, очільник комісії
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роботи з молоддю
„Просвіти“ Галина
Захарчин.
Студенти групи
МОР-14 під керівництвом викладача
Роксолани Винничук
підготували підбірку
віршів Шевченка та
поділилися на занятті своїми думками
про значення слів
великого українця
в їхньому житті.
Своїм оригінальним баченням творчості та особистості
Кобзаря поділилися також четвертокурсники інституту.
— У форматі дисципліни „Корпоративна культура“ є дуже гарна тема
„Традиції“, і я вирішила на практичних
заняттях навчити своїх студентів формувати нові традиції. Надзвичайно
приємно, що молодь підхопила цю
ідею, і кожна група продемонструвала власне бачення і сприйняття, — розповіла старший викладач
кафедри менеджменту персоналу та

„Нагадати про Шевченка“, ідеї якого
завжди актуальні, своїм студентам
вирішив і доцент кафедри геодезії
Володимир Літинський. Минулої
середи перед тим, як перейти до
речей професійних, Володимир Осипович прочитав другокурсникам ІГДГ
уривки із твору „І мертвим, і живим,
і ненародженим землякам моїм
в Украйні і не в Украйні моє дружнєє
посланіє“, а також фрагмент із поеми
„Неофіти“ — щоб продемонструвати
Шевченкове вміння розкрити тонкощі людської психології.
— Шевченко — і психолог, і письменник, і художник. І, можна сказати,
один із перших „геодезистів“ України: коли він був на Кос-Аралі у складі
експедиції, робив зарисовки, де, за
оцінками вчених, продемонстрував
дуже витончене і точне відчуття
масштабності, — зазначив викладач.
Вшанували поета і в Інституті хімії
та хімічних технологій. У понеділок
„Мікробіологія галузі“ у третьокурсників почалася зі святкового слова
Олени Куриляк, інженера кафедри

Закінчення на 11 с. →

Закінчення на 11 с. →

вручення дипломів

Д

о актової зали головного корпусу
Львівської політехніки 6 березня
випускники трьох кафедр Інституту енергетики та систем керування
прийшли в чорних з малиновим обрамленням мантіях. Адже саме тут
і цього дня з рук проректора Анатолія Загороднього вони отримали свої
дипломи про вищу освіту і весело перекинули китиці конфедераток зліва
направо.
— Не думайте, що ваше навчання
закінчилося. Аж ніяк! Пам’ятайте:
щоб бути добрим фахівцем, потрібно
вчитися все життя. Якщо потребуватимете поради, ви завжди можете
звернутися до своїх колишніх ви-

кладачів і отримати підтримку та
допомогу, — порадив другій хвилі
цьогорічних випускників ІЕСК проректор Анатолій Загородній. Перші
цьогорічні енергетики отримали
дипломи 11 лютого.
З найкращими побажаннями до
винуватців свята звернулися завідувачі
їхніх кафедр, а професор Михайло
Сегеда ще й цікаво розповів присутнім
про символіку картин актової зали,
створених за ескізами Яна Матейка.
Особливо тих, які метафорично зображають основні кроки науково-технічного прогресу кінця ХІХ століття:
винахід залізниці і телеграфу.
Цього сонячного березневого
дня з альма-матер попрощалися 57

Світлина Анни Герич

Енергетики попрощалася з альма-матер

студентів денної форми навчання.
З них — 18 магістрів та 39 спеціалістів.
Сім випускників інституту заслужили
дипломи з відзнакою.
Анна ГЕРИЧ
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освіта

Школа — коледж — університет — підприємство

У

В залі зібралися люди, яким не байдужа
доля української середньої та вищої
освіти: 23 директори середніх шкіл та
гімназій Львова і області, керівники
підприємств, що входять у Комплекс,
директори шкіл, що співпрацюють з університетом за угодами, представники
банківських установ і страхових компаній, органів влади Львова і області.
Відкрив засідання голова координаційної ради Комплексу, ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало. У своєму виступі він, зокрема,
відзначив, що, як не прикро, рівень
освіти в середній школі значно погіршується не лише в Україні, а загалом
у світі. Про це йшлося на засіданні Все
світнього освітнього форуму в Лондоні,
в якому він нещодавно брав участь.
Експеримент „Школа — коледж —
університет — підприємство“ мав на
меті втримати учнів 9 класів у середній
школі й водночас підвищити якість їхньої освіти у старших класах. Про те, як
це вдається, про перші результати екс-

Світлина Катерини Гречин

головному корпусі Львівської
політехніки 5 березня відбулося
друге засідання координаційної ради
Інноваційного навчально-наукововиробничого комплексу „Школа —
коледж — університет — підприємство“, що діє при університеті.

перименту розповіли, заступник голови
координаційної ради Комплексу директор ІППТ доцент Йосиф Хром’як, виконавчий директор Комплексу заступник
директора ІППТ доцент Віктор Волошин
та науковці Львівської політехніки.
Присутні у залі говорили також
про проблеми інформаційного ринку в Україні, вимоги працедавців та
участь ІТ-компаній у підготовці ІТспеціалістів, співпрацю Львівської політехніки з ІТ-компаніями, про функції
середньої школи на рівні допрофільної
та профільної підготовки щодо розвитку творчих здібностей майбутніх
ІТ-фахівців та про роль державних
інституцій у формуванні інформацій-

ної інфраструктури. Оскільки у добрій
підготовці школярів і випускників
університету зацікавлені всі учасники
Комплексу, зокрема й ті, що взяли
участь у засіданні координаційної
ради, то відбулася зацікавлена розмова стосовно пошуку ефективних, дієвих
шляхів підвищення якості цієї освіти.
На завершення заходу присутніх
потішили своїм співом і чудовою
грою на бандурі учасниці Народного
ансамблю „Заспів“ Народного дому
„Просвіта“ Львівської політехніки під
орудою художнього керівника Христини Залуцької.
Катерина ГРЕЧИН

семінар

Лідер — це той, хто панує над собою

Щ

е Аристотель зауважив, що „кожен може розсердитися. Це легко. Але розсердитися на того, на кого
треба, і настільки, наскільки треба, і з тієї причини, з якої
треба, і так, як треба, — це дано не кожному“. Правильно
керувати емоціями з 4 до 7 березня у Львівській політехніці всіх охочих безкоштовно навчав тренер із громадського
лідерства, американець Рік Амос.

Світлини Анни Герич

Йому вдалося?
То й у нас вийде
На семінар під назвою
„Емоційний інтелект“, який
організували профбюро
студентів ІНЕМ та молодіжна громадська організація „Міжнародне партнерство“, зареєструвалося
близько 250 осіб різного
віку. Але відвідувало заняття, судячи з реєстраційних анкет організаторів та

вщерть заповненої зали,
набагато більше людей.
Крім політехніків, незвична
тема зацікавила студентів
різних львівських вишів,
практикуючих психологів,
менеджерів, членів різних
релігійних громад, а також
тих, хто вивчає англійську
мову: з лектором прибула
супроводжуюча група американців, які долучилися
до обговорень і практичних
завдань.

Впродовж чотирьох днів
гість прочитав 8 лекцій, які
вдало поєднав із практичними тренінгами в невеликих
групах та доповнив цікавими домашніми завданнями.
— Першу освіту я здобув
у галузі механічної інженерії. В дитинстві цікавився
будовою різних пристроїв,
навіть розбирав мотоцикли. Я був інтелектуально
розвиненим, але мав низькі соціальні навики. Після
20 років зрозумів, що маю
це виправити, і знайшов
наставників, які мені допомогли. Відтоді прочитав на
цю тему більше книг, ніж
ті, хто має спеціалізовану
освіту. Я вчився для себе,
це була моя мрія — стати
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лідером, успішним чоловіком і добрим батьком. І мені
вдалося. Про емоційний
інтелект у Львові розповідаю
вперше, хоч аспектами цієї
теми захоплююся віддавна.
В інших країнах я навчав людей лідерства, менеджменту
та мистецтва правильних
взаємин у подружжі. Дуже
тішуся, що приїхав сюди, і що
українці зацікавилися темою
семінару, — розповів лектор.

Пам’ятай,
що маєш вибір!
Рік Амос стверджує, що від
рівня емоційного інтелекту
(EQ) залежить 85 % особистого успіху кожної людини.
І лише 15 % досягнень ми
робимо завдяки високому
розумовому коефіцієнту (IQ).
На підтвердження він розповів історії життя і боротьби

Махатми Ганді, а негативним
взірцем назвав російського
царя Івана Грозного, який
стратив власного сина. Цікаві
приклади, жарти та вільне
дружелюбне спілкування
з аудиторією — вагомі переваги методики лектора,
що, за словами учасників,
робить його стиль викладання дуже подібним до стилю
публічних виступів покійного
Стіва Джобса.
Навчитися контролювати
власні емоції — непросто.
Для цього Рік Амос запропонував присутнім спочатку пізнати себе, навчитися
ефективно спілкуватися та
вирішувати конфлікти, розповів про мистецтво самоуправління. На завершення
всі могли спробувати скласти
план особистого розвитку,
який допомагає формувати
характер. Тим, хто відчував

труднощі у виборі власного
вектору руху, організатори
запропонували звернутися
по допомогу до керівників
груп. Ними стали люди, які
попередньо отримали відповідні настанови від лектора.
— У кожній життєвій ситуації тільки я можу вибирати, як емоційно реагувати.
Ми вільні в своїх емоціях,
можемо емоційно дорослі-
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шати і досягати успіху з високим рівнем EQ. Це найбільше
відкриття, яке я зробив для
себе завдяки Ріку Амосу. До
речі, я давно хотів потрапити
на його заняття, але на Заході такий курс коштує майже
3000 доларів, — зазначив
один із учасників семінару,
студент ЛНУ ім. Івана Франка
Юрій Шпік.
Анна ГЕРИЧ

подарунок для альма-матер

Народжується перша студентська каплиця

В

же два роки поспіль найобдарованіші четвертокурсники кафедри
реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ІАРХ Львівської політехніки під час пар і поза ними працюють над створенням студентської
каплиці, котра, можливо, „оселиться“
у підвальному коридорі кафедри.
На реставрації творів мистецтва з каменю на четвертому курсі студенти вивчають предмет „Реставрація кам’яної
скульптури“, освоюють ази створення
реставраційної пасти, з якою, ставши
фахівцями, працюватимуть над пошкодженими пам’ятками чи втраченими
фрагментами деталей. Головне зав
дання кафедри — навчити майбутніх
фахівців, які матимуть справу як зі
скульптурою, так і з архітектурними
деталями, вміти не лише професійно
виконати реставраційну частину роботи, а й зберегти мистецьку цінність
пам’ятки. Крім цього, найбільш обдарованих пластиків, які добре відчувають скульптуру, вирішили долучити
до конкретної роботи, що залишиться
альма-матер на згадку про своїх випускників. Отак і почала обростати деталями майбутня студентська каплиця, яку
нині можна побачити у коридорі підвального приміщення кафедри в ХIХ

корпусі. Ідея її створення належить
одному з перших архітекторів, який
разом зі студентами почав освоювати
новий для себе фах, доцентові кафедри Олегу Рибчинському.
— Коли закінчувалися пари, ходити самотою цим облущеним, похмурим коридором було доволі
моторошно: можливо, залишилася
гнітюча атмосфера від в’язнів, яких тут
попередньо утримували перед тим,
як вести до зали судового засідання,
де вирішувалася їхня доля, — каже
Олег Віталійович. — Тоді й прийшла
думка якось змінити цей коридор,
його енергетику. Вирішив, що мають
це зробити творчі, ініціативні студенти. Коли торік запропонував їм
створити з нуля студентську кам’яну
каплицю, вони радо погодилися. Для
них це було дуже відповідальне зав
дання: власноруч робити каплицю.
Мушу сказати, що в цю роботу вже
другі випускники вкладають не лише
свою творчість, а й душу і вільний від
навчання час.
Для початку Олег Рибчинський розробив проект каплиці, відтак доручив
найобдарованішим розпочати цю
надзвичайно складну роботу. Андрієві Федоришину дісталося розп’яття,
одна фігура Матері Божої — Сергієві

Гетьманчуку, інша — Володимирові
Гориню. Каплиця поволі „обростала“
правою і лівою частинами. Нині на
стіні вже розміщені карниз, капітелі,
колони, бази і картуш.
Робота над спільним проектом, на
думку Олега Віталійовича, вчить студентів не лише самостійно працювати
з каменем. Так вони набувають досвіду
командної роботи, бо бази, капітелії мають у кінці скластися, як леґо,
в одне ціле. Цього року проект своїх
попередників продовжили Роман Колодій, Юлія Костецька, Ян Коваленко,
Зеновій Шульба, Ірина Боднар, Дарина
Бондаренко, Наталя Алексєєва, Наталя
Гаркот, Наталія Гентош, Марія Набока
та Мар’яна Нечипір. Командна робота
настільки зблизила студентів, що допомагали одне одному, коректували
окремі деталі, спільно вирішували
різні проблеми.
Своїми найкращими студентами
Олег Рибчинський вважає студентів,
які приїхали на навчання до Львова
з Тернополя, Івано-Франківська, Перемишлян. На жаль, випускники львівських шкіл не поспішають обирати фах
реставраторів мистецтва з каменю,
які так необхідні Львову і Галичині
загалом.
Катерина ГРЕЧИН
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у фокусі

Зростання громадянської та української
ідентичностей — науковий факт

Я

становить головну загрозу цілісності
нашої країни. Якщо у 1994 році між
жителями цих двох регіонів була велика різниця, то у 2010-му утворилася
нова політична географія України:
більш схожими є почування і преференції, з одного боку, жителів Заходу,
Центру і Півночі країни, а з другого —
Сходу і Півдня. Тобто відбувається
урізноманітнення мисленнєвих і поведінкових щоденних практик населення п’яти регіонів, змінюється їхня
конфігурація і питома вага.

ким я є? Чим відмінний від інших?
І чим подібний до них? Пошук відповідей — це пошук власної ідентичності. Її соціальний і культурологічний вимір є предметом зацікавлення
соціологів. Ще з початку 1990 років
дослідження в цьому напрямі провадять в ЛНУ ім. І. Франка. Про його
результати розповідає завідувач кафедри історії та теорії соціології професор Наталія Черниш:

— Міжнародний дослідницький проект
із вивчення ідентичностей та суспільних
лояльностей мешканців Заходу і Сходу
України започатковано у 1994 році
за участю науковців зі США, Канади,
Швеції й України (професор Ярослав
Грицак з УКУ, а з ЛНУ ім. І. Франка —
я і доценти Вікторія Середа та Віктор
Сусак). З часом приєдналися науковці
з Великої Британії, Польщі. В межах
проекту дослідницька група провела
чотири хвилі соціологічних досліджень:
у 1994, 1999, 2004, 2010 роках. Всі вони
проводилися під час президентських
виборів, коли респонденти виразно
унаочнювали свої соціальні преференції та вподобання і насамперед ідентичності. Якщо перші три хвилі стосувалися
лише мешканців Львова і Донецька,
то четверта (у співпраці з Програмою
дослідження сучасної історії України
ім. П. Яцика) торкнулася, по-перше,
центрів інших регіонів країни — Києва,
Житомира і Херсона; по-друге, кілька
питань стосовно ідентичності внесено
до загальноукраїнського опитування;
по-третє, до запитальника вперше як
ідентитет ввели поняття „громадянин
України“.
— У статті „Множинність ідентичностей та множинність їхніх
інтерпретацій“ (Вісник Львів. ун-ту.
Сер. соціол. 2010. Вип. 4) Ви констатуєте, що результати дослідження руйнують звичні міфи — про „дві
України“, „загрозу регіоналізму“, „неукраїнськість“ Півдня. Такі результати здивували Вас?
— Для мене особисто вони були приголомшливі: поняття „громадянин
України“ одразу ж здобуло першу
сходинку в рейтингу по всій Україні — в західному, північному і навіть
південному регіонах. Лише у східних областях першим був ідентитет

„мешканець свого міста“ (згадаймо
народний вислів „ми, донєцкіє“).
На другому місці у загальноукраїнському масштабі опинилася етнічна
ідентичність („українець/українка“),
яка в центральному регіоні посіла
перше місце, відсунувши на друге
громадянську ідентичність. Отже, загалом в Україні маємо переважання
серед усіх ідентичностей (або самототожностей, як говорять у Галичині)

— Про які зміни і тенденції в суспільній свідомості українського
суспільства дозволяє говорити дослідження?
— Наше дослідження, особливо
2010 року, увиразнило й низку інших
тенденцій (до речі, дослідження, що
повторюються, варто всіляко підтримувати: вони дозволяють відстежити
суспільні зміни, побачити динаміку,
уточнити прогнози). Йдеться, наприклад, про збільшення кількості
регіонів країни, жителі яких мають
певні відмінності у своїх ідентичностях та практиках. Ми виявили,
що у 2010 році виразно виділились
принаймні 9 груп областей України,
респонденти з яких утворили дев’ять
кластерів за близькими політичними
преференціями. Ще одна особливість:

„Поволі занепадає міф про „дві України“ — Східну
і Західну, на які нібито країна може розділитися.
Відповідно зазнає поразки стереотип, що саме
регіоналізм становить головну загрозу цілісності
нашої країни“.
двох — громадянської та української,
що не може не тішити. Водночас потрібні додаткові дослідження, аби
з’ясувати, який сенс, до прикладу,
львів’янин і одесит вкладають у поняття „громадянин України“.
Поволі занепадає міф про „дві
України“ — Східну і Західну, на які
нібито країна може розділитися. Відповідно зазнає поразки стереотип,
що саме регіоналізм із уособленням
різних постав, ментальності, поведінкових практик жителів Сходу і Заходу

жителі навіть віддалених між собою
регіонів стають дедалі ближчі у поглядах на різні проблеми (ми зосередились на ставленні до характеру
зв’язків України з Росією). У переліку
споріднених груп є, наприклад, Закарпатська, Черкаська, Херсонська,
Чернігівська або Сумська, Луганська
області. Респонденти Львівської області, як і Тернопільської та ІваноФранківської, обстоюють точку зору
про існування України та Росії як окремих держав. Найбільше прихильників
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нового „возз’єднання“ з Росією у таких
групах, як Харківська, Миколаївська, Донецька області; Сумська, Луганська; АР
Крим. Щодо майбутнього України існують різні погляди, які не можна звести
у дві групи. Але якщо у 1994-му загалом
серед населення України домінували
прибічники з’єднання з Росією в одну
державу, то через 16 років у середньому переважає думка про Україну і Росію
як окремі держави.
Те, що зростає гетерогенність населення країни, виокремлюються певні
соціальні групи зі своїми інтересами
і прагненнями, є доброю ознакою.
Сучасні розвинуті суспільства якраз
і втілюють принцип „єдність через багатоманіття“, де інтереси і потреби соціальних груп чітко структуровані і представлені перед владними структурами
через політичні сили і недержавні
організації. Ми лишень йдемо до цього, але доконаним фактом є зростання
громадянської й української ідентичностей та обрання шляху самостійного
розвитку Української держави. Що ще
об’єднує всіх українців — повсякденні
проблеми виживання. Роз’єднують же
поодинокі питання політичного ґатунку, які штучно підігріваються політичними гравцями.
— Які самоідентифікаційні „пріоритети“ має українська молодь?
— Найбільшу надію якраз вселяє позиція сучасної української молоді. Серед неї — вищі, ніж середні по країні,
кількісні показники громадянської
й української ідентичностей і найбільше прихильників незалежності України.
І це незважаючи на те, що практично
100 % молодих респондентів зі Сходу
країни спілкуються, пишуть і думають
по-російськи.
— Під час недавньої зустрічі в книгарні „Є“ Ви навели цікаву думку
іспанського вченого Мануеля Кастельса про те, що ідентичність
і глобалізація — два головні сюжети
соціологічної думки ХХІ століття.
Погоджуєтеся з цим?
— Нині на чільному місці ті соціологічні
концепції й теорії, в яких, з одного боку,
аналізуються „виклики“ глобалізації
(переважно в її західному, зокрема
американському варіанті), а з іншого,
відповіді різних країн на ці „виклики“.
Глобалізація нищить суверенітет націо
нальної держави, і та помалу „втрачає
свій трон“ (за висловом соціолога
Нейла Смелзера). Що здатне чинити
опір глобалізації, допомогти у збереженні свого обличчя і сутності? Для
Мануеля Кастельса, інших соціологів

відповідь — ідентичність, що є стрижнем кожної локальної етнічної культури, тобто її цінності і норми, релігійні
вірування і традиції. Нещодавні соціологічні дослідження виявили, що найопірніші перед впливами глобалізації
є культури країн, в основі яких — древні
цивілізації, а саме Індії, Японії, Китаю.
Вони не лише чинили спротив наступу

„Мої надії пов’язані
з молоддю, яка шукатиме
і рано чи пізно знайде
і власне обличчя, і своє
місце у світі, яка прагне
жити достойно, з почуттям
власної гідності, в добре
облаштованій країні“.
вестернізації, але й переплавляли його
на свій кшталт і навіть видавали власні
культурні продукти, які поширювалися
в усьому світі (звідси термін „істернізація“). Найслабшими ж виявилися культури Угорщини і (трохи несподівано)
Німеччини.
Якщо в Україні дедалі більше увиразнюється набуття громадянської
об’єднавчої ідентичності, то це — не
у відповідь на тиск глобалізації, а радше через пошуки свого колективного
„я“, притаманні молодим націям. Гірше
те, що половина населення взагалі не
міркує у термінах глобалізації, людства,
спільної долі або й навіть не знає про
них. До того ж за роки незалежності
Україна, на жаль, лише пасивно і часто
бездумно сприймала наступ іноземної
поп-музики, кіно, фаст-фуду і т. ін. і не
дала світові практично нічого вартісного. Тому й залишається малопомітною
і нецікавою у світі, відомою хіба що наступом на демократію, безпрецедентними утисками опозиції і захмарним
рівнем корупції.
Але я залишаюся поміркованим
оптимістом: жити в сучасному світі
в умовах штучної ізоляції і не реагувати
на зовнішній світ вже неможливо. Мої
надії пов’язані з молоддю, яка шукатиме
і рано чи пізно знайде і власне обличчя, і своє місце у світі, яка прагне жити
достойно, з почуттям власної гідності,
в добре облаштованій країні. І саме
молодь зробить нашу країну вагомою
частиною світу, спроможною збагатити
його надбаннями нашої культури — такої ж древньої, як і молодої, з її великим
невикористаним потенціалом.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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коротко
Золочівський коледж Львівської
політехніки посів шосту позицію
в першому українському вебометричному рейтингу навчальних
закладів „SWR“. Рейтинг та
його результати презентували
представники Центру вебометрії
та веб-маркетингу Сумського
державного університету під час
міжнародної виставки „Сучасна
освіта в Україні-2013“. Він охоплює ранжування вебометричної
інформації про школи, позашкільні навчальні заклади та навчальні
заклади І – ІІ рівнів акредитації за
такими характеристиками: мас
штабність, авторитетність та популярність у веб-просторі.
Наступного тижня, 19 — 22 березня, у Львівській політехніці
пройде локальний етап традиційних Європейських інженерних
змагань — EBEC Lviv. Організовує і проводить їх Міжнародна
студентська організація BEST.
Уже вп’яте завдяки інженерним
змаганням талановиті студенти,
котрі опановують технічні спеціальності, мають змогу отримати
нові знання і необхідний у майбутньому практичний досвід
розв’язання складних технічних
завдань. До змагань долучаються
і фірми-роботодавці, які у такий
спосіб налагоджують контакти зі
своїми майбутніми фахівцями.
Кабінет Міністрів не підвищив
студентам стипендії. Уряд не виконав доручення Президента щодо
необхідності перегляду розміру студентської стипендії та збільшення
різниці між мінімальною та підвищеною. Про це заявив координатор
громадської ініціативи „Студентський захист“ Андрій Черних.
Україна посідає 4 місце у списку
країн — джерел кібер-атак. За даними провідного німецького оператора зв’язку Deutsche Telekom,
на перших трьох місцях — Росія,
Тайвань та Німеччина. За останній
місяць з українських серверів
було скоєно 566 531 атаку.
Deutsche Telekom у співпраці
з асоціацією BITKOM і Федеральним департаментом інформаційної безпеки (BSI) розробили
систему глобального моніторингу
і використовують більше 90 датчиків для реєстрації вторгнень.
За матеріалами інформагенцій
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формула успіху
2012 році Володимир Дзера — тепер уже випускник Львівської політехніки — був найкращим студентомУ
матеріалознавцем в Україні. Він не так давно залишив стіни альма-матер — у грудні захистив магістерську,
в січні отримав диплом, — але йому вже „хотілось би повернутись“, бо „тут було набагато цікавіше“, а „на
роботі — як на роботі“

Рекомендовано йти в науку

Тепер
Але думати, що Володимир
незадоволений своєю роботою — працює інженером
у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України — неправильно. Насправді
вона йому подобається, принаймні, як каже, наразі. Крім
того, хлопець планує вступати
в аспірантуру у ФМІ. У відомий науково-дослідницький
центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів
корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів
хлопець потрапив, ще навчаючись в університеті, на
четвертому курсі, коли почав
працювати над дипломом.
Керував його бакалаврською,
згодом магістерською роботою професор кафедри прикладного матеріалознавства
та обробки матеріалів Політехніки і провідний науковий
співробітник ФМІ професор
Іван Зінь. Студент досліджував інгібітори корозії, тобто
речовини, які сповільнюють
процес руйнування металів
під впливом середовища.
Це важливо для багатьох
галузей, зокрема літако- й ма-

шинобудування, нафтової
і газової промисловості. Та
якщо в дипломних проектах
дослідження проблеми було
радше „поверхневим“, то тепер, в інституті, „все набагато
серйозніше“:
— Я працюю з новими зразками металів для
досліджень, вилитими
у 2012 році. Їх дуже багато.
Мені доручили 12. Їх треба
сфотографувати, протравити, дослідити мікроструктуру, такі властивості, як
тріщиностійкість, міцність,
пружність і т. д. Дослідження
проводимо на спеціальних
установках в машинному
залі. Після цього дивимось,
як змінились різні характеристики зразка, наприклад,
проводимо вимірювання
штангенциркулем, оцінюємо стійкість до корозії. Фіксуємо ці дані. Також в інтернеті
шукаємо інформацію про те,
чи є у світі щось подібне до
наших результатів.

До того
Куратор групи, в якій навчався хлопець, — старший
викладач кафедри ПМОМ
Василь Кушпір каже, що

молодий матеріалознавець
має „хист до науки“:
— Володимира я знаю
вже шість років, з першого курсу був куратором групи, в якій навчався студент.
Він товариський, обдарований, брав участь у різних
кафедральних, інститутських
заходах — конференціях,
олімпіаді з прикладного матеріалознавства. Цікавиться
новинами науки, готовий
сидіти над літературою, має
наукові публікації (може, не
все відразу йому вдається,
але він вчиться). Володимир
має добрі початки в науці, і,
думаю, його дорога як науковця повинна скластися вдало.
Власне, ми в Політехніці рекомендували його кандидатуру
до вступу в аспірантуру.
У студентські роки, на
п’ятому курсі, Володя мав
важливий здобуток — завоював, як каже Василь Кушпір,
„справедливе перше місце“
у Всеукраїнській олімпіаді
з прикладного матеріало
знавства. Хлопець розповідає про олімпійські будні:
— Спочатку був університетський етап, за підсумками якого Тетяна Куцеля, Михайло Романишин
і я представляли Політехніку
на всеукраїнському етапі.
До нього ми почали готуватися задовго і десь місяць
займалися з викладачами.
Нас готували Лідія Ігорівна Богун, Василь Іванович
Кушпір, Едуард Іванович
Плешаков: давали різні
завдання, ми їх виконували,
потім з’ясовувати те, чого не
знали, викладачі все нам
пояснювали.
Недавно на одному із
засідань кафедри ПМОМ
її завідувач професор Зоя
Дурягіна вручила Володимиру диплом за перемогу
в олімпіаді (на світлині).

А ще раніше
Напевно, професійно у Володі все склалось добре, бо
він з самого початку чітко
розумів, що йому легко
дається і що його цікавить:
добре знав фізику, математику, тому, вступаючи
у виш, зупинив свій вибір
на матеріалознавстві. І хоч,
як пригадує, на першому
курсі було „дуже важко,
найважче, але до третього — звик, втягнувся“, а на
старших — відкинув другорядні предмети і прицільно зосередився на своїй
спеціальності (матеріалознавство, обробка металів
тиском, інші предмети).
Випускник Політехніки
каже, що чи не всім його
одногрупникам з роботою
„пощастило“, працюють за
спеціальністю, але, очевидно, і за заслугою, бо „група
була хороша“. Взагалі, саме
спілкування з друзями,
однокурсниками, дружня
університетська атмосфера — це те, чого зараз Володимирові не вистачає найбільше. Тепер після роботи
він любить піти з друзями
на футбол чи в кіно або прогулюється центральною частиною Львова, який йому
дуже подобається (особливо влітку ввечері). А коли
є більше часу, їде додому,
на Франківщину:
— Я родом з Рогатина.
Це, як відомо, історичне
місто, місто Роксолани. Там
є її пам’ятник, старі церкви.
Також чимало підземних
переходів: зайшов у перехід
під церквою, а можеш вийти
в школі чи навіть в іншому
селі. Вважалося, що під час
нападу ці переходи допомагали врятуватись.
Ірина ШУТКА
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наш календар

ути українцем означає володіти українською мовою або прагнути
„Б
до оволодіння нею: не лише мова робить з нас українців, але саме
та колосальна енергія, яка походить від особистого зусилля дбати про
українську мову, навчитися і спілкуватися нею, й перетворює нас із
населення в єдиний народ“ (Українська хартія вільної людини)

Як парость виноградної лози,
плекайте мову
Не сумніваюся, що читачі нашої газети —
люди грамотні. Але не раз із високих трибун, на конференціях і лекціях, зрештою
в побуті, чуємо із уст як студентів, так і достойних викладачів, громадських діячів,
представників влади, не лише суржик,
але й фрази, слова, наголоси, невластиві
українській мові. Ріже вухо, коли кажуть
„одúнадцять“ замість „одинáдцять“,
„нóвий“ замість „новúй“, „сильна біль“
замість „сильний біль“, „нова шампунь“
замість „новий шампунь“, „я рахую, що
це неправильно“ замість „я вважаю,
що це неправильно“. З приводу останнього Михайло Косів любив жартувати:
„Краще гроші рахуй!“. А коли в якомусь
кабінеті люб’язно запрошують: „присядьте“, то мій знайомий відповідає,
що українці присідають лише тоді, коли
танцюють гопак. Правильно — „сідайте,
будь ласка“.
Як зробити мовлення громадян
України досконалим? Переконанням?
Примусом? Законами? До слова,
у 2000 році Верховна Рада України навіть ухвалила постанову та положення
про атестацію державних службовців,
але до реалізації справа так і не дійшла.
Професор Львівського національного університету імені Івана Франка
мовознавець Олександра Сербенська
в одному з інтерв’ю навела фразу
якогось львівського чиновника: „Цей

документ стосується службовців східних областей. Ми, галичани, мову
знаємо…“. І так прокоментувала її: „Яка
самовпевненість! Говорити краще від
Вєрки Сердючки ще не означає знати
мову. Це той випадок, коли кажуть:
„Чужу мову можна вивчити за півроку,
а свою — треба вчити все життя“. І варто запам’ятати ще одну сентенцію, яку
ніколи не бояться повторювати мудрі:
„Завжди учень“. Слід позбуватися синдрому „всезнайства“, прагнути пізнати,
в чому суть людини „європейського
типу“, утверджувати українську мову
як державну, дбати про свою мовну
гідність, працювати над творенням
себе як мовної особистості“.
Мудрі слова видатного педагога
співзвучні з думками учасників звітно-виборної конференції Товариства
„Просвіта“ Львівської політехніки,
які запропонували відновити мовну
рубрику на сторінках „Аудиторії“, щоб
ми могли допомагати один одному
у вдосконаленні свого мовлення.
Сьогодні зупинюся на деяких найпоширеніших помилках, які доводилося
чути і читати в моїй практичній діяльності, а вас, шановні читачі, просимо
надсилати свої запитання, коментарі
і курйозні випадки із неправильного
слововживання чи мовлення.
Ярослава ВЕЛИЧКО

Неправильно

Правильно

Неправильно

Правильно

Аренда
Відзив на статтю
Вклад у розробку
Виписка із протоколу
Вияснити відносини
Вилка
Венгрія
Дивіденти
Диву даєшся
Завідувач кафедрою
Залог успіху
Затрати
Збірник статтей
Здача іспитів
Здача з суми
Здоровий образ
життя

Оренда
Відгук на статтю
Внесок у розробку
Витяг із протоколу
З’ясувати стосунки
Виделка
Угорщина
Дивіденди
Не надивуєшся
Завідувач кафедри
Запорука успіху
Витрати
Збірник статей
Складання іспитів
Решта
Здоровий спосіб
життя

Здоровий смисл
Втратити людський
образ
Наказати за вину
Інагурація
У вересні місяці
Приймати участь
Падіння виробництва
Пам’ятник Шевченка
Підписка газет
Повістка дня
Положення треба
доказати
Прийом студентів
до вузів
Ріст зарплати

Здоровий глузд
Утратити людську
подобу
Покарати за провину
Інавгурація
У вересні
Брати (взяти) участь
Спад виробництва
Пам’ятник Шевченкові
Передплата газет
Порядок денний
Твердження треба
довести
Прийняття студентів
до вишів
Зростання зарплати.
Далі буде

15 березня — Всесвітній день прав
споживача.

Пам’ятні дати
14.03.1872 — народився Олекса
Новакiвський, видатний український
маляр, представник експресіонізму.
14.03.1879 — народився Альберт Айн
штайн, німецький і американський
фізик, автор теорії відносності, лауреат
Нобелівської премії.
14.03.1891 — народився відомий український актор Амвросiй Бучма.
14.03.1923 — за рішенням Ради Амбасадорів у Парижі Західна Україна
ввійшла до складу Польщі.
15.03.1668 — гетьманом України обрано Дем’яна Многогрiшного.
15.03.1939 — проголошення самостійної Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки стратили українського гетьмана Івана Виговського.
16.03.1787 — народився Ґеорґ Симон
Ом, німецький фізик, який відкрив
основний закон електричного струму.
16.03.1882 — народилася Христина
Алчевська (донька), українська поетеса
i педагог.
16.03.1896 — помер Петро Ніщинський,
український композитор, поет i перекладач.
17.03.1847 — народився Федір Вовк,
український антрополог, етнограф,
археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Волошин, Президент Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві створено Українську Центральну Раду — парламент
України на чолі з Михайлом Грушевським.
18.03.1913 — у Львові створено військове формування Українських Січових
Стрільців.
19.03.1864 — народився Василь Лип
кiвський, натхненник відродження
УАПЦ та її перший духовний провідник,
митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Рильський, український поет, перекладач,
культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік Жуліо-Кюрі, французький фізик, лауреат
Нобелівської премії.
19.03.1918 — відбулося перепоховання
загиблих під Крутами вояків Студентського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Костенко, сучасна українська поетеса, авторка
збірок „Над берегами вічної ріки“, „Неповторність“, романів у віршах „Маруся
Чурай“, „Берестечко“.
20.03.1632 — народився Іван Мазепа,
гетьман України.
20.03.1828 — народився Генрик Ібсен,
норвезький драматург, автор драматичної поеми „Пер Ґюнт“.
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український всесвіт

Тарасове слово устами дітей

П

резентація проекту „Українські дітки у світі читають
„Кобзар“відбулася 7 березня в актовій залі головного
корпусу Львівської політехніки. Цим проектом Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою продовжив серію заходів з нагоди 200-ліття Тараса Шевченка,
яке будемо святкувати вже наступного року.

Світлини Катерини Гречин

Як відзначила директор інституту доцент Ірина Ключковська, „цього разу ми спробували вийти за рамки усталених
стереотипів і пропонуємо
для громади нову форму,
стверджуючи, що вшанування
ювілею генія України стартує!“.
Коли розпочинали проект, не сподівалися на таку
активну реакцію світової української спільноти. До МІОКу
надійшли відеозаписи 120 дітей із 22 країн світу: з України,
Бразилії, Німеччини, Швеції,
Іспанії, Португалії, Туреччини,
Канади, Грузії, Словенії, Великобританії, Франції, Латвії,
Естонії, Норвегії, Польщі, Молдови, Румунії, Нідерландів,
Росії, Туреччини, США.
— Ми запросили Тараса
Шевченка в кожну українську
родину в різних куточках світу,
аби над його словом працювали разом із маленькими
дітками їхні матусі, татусі, дідусі
і бабусі, вчителі, вихователі.
І це нам вдалося, адже слово
Шевченка, почуте і вивчене від
найдорожчих, найрідніших людей, западе глибоко у вразливу
дитячу душу і дасть у майбутньому рясні сходи, — підсумувала Ірина Ключковська.
— Нинішня подія — особ
лива, — сказав ректор Львівської політехніки професор
Юрій Бобало. — Українські

дітки всього світу читають вір
ші Шевченка в стінах нашого
університету, щоб нагадати
нам, батькам, педагогам, політикам, бізнесменам: нація
має не тільки тіло, а й душу.
І вона міцніє і будується, допоки українські діти в усьому
світі пам’ятають, що вони —
українці. Поетичне слово
єднає українські родини від
Австралії до Парагваю, бо
Шевченко — не просто Поет,
це пророк нації, магніт, який
збирає українців воєдино.
Дуже символічно, що саме
діти підхоплюють цю естафету поколінь, адже щира і безпосередня дитяча відкритість
до світу, — це те, чого ми так
потребуємо для руху вперед.
До учасників імпрези через скайп із вітальним словом звернувся Надзвичайний
і Повноважний посол України
у Сполученому королівстві
Великої Британії і Північної
Ірландії Володимир Хандогій.
Присутніх у залі також привітала спеціальний гість, громадський діяч і меценат Наталія Кличко, яка прибула до
Львова з дітьми з особливими
потребами Олександрою
Таран та Оксаною Кривенко.
Дівчаткам вона організувала

ще й екскурсію нашим містом. До слова, Олександра на
презентації проекту заспівала
пісню на слова Шевченка,
а Оксана продекламувала
один із віршів Поета. Учасників імпрези привітала також
заступник директора департаменту з питань освіти, науки,
сім’ї та молоді ЛОДА Світлана
Книшик.
Оскільки український
всесвіт починається з України, то до виступу запросили
п’ятилітніх двійняток Марічку та Софійку Соболь. Доки
дівчатка декламують вірші
Шевченка, їх морально підтримує їхня мама, доцент
ІЕСК Ольга Химко, а в залі
за дівчаток хвилюється їхня
бабуся, заступник директора
ІБІД професор Христина Соболь. Марічка та Софійка перед початком дійства вперше у житті давали маленьке
інтерв’ю для телебачення.
За допомогою скайпу
з присутніми у залі зустрілася родина Ромчика Скляревського з Канади, який перед
початком презентації дуже
впевнено і гарно прочитав
Шевченків вірш. Імпрезу
продовжили дітки Олександра Таран, Данилко Дзюб,
Оксана Кривенко, Данилко
Грицко та Яринка Харків. Після декламації віршів Поета
вони отримали подарунки
(грамоту від МІОКу, великий, гарний „Кобзар“ і плитку шоколаду), які їм вручила

депутат Львівської обласної
ради, голова ради молодих
учених Львівської політехніки Оксана Юринець.
А далі, власне, й відбулася презентація проекту (координатор — Ольга Пташник),
який зібрав навколо себе
тих, хто любить Шевченкове
слово, особливо, коли воно
чарівно, чистою українською
мовою звучить з уст чотирирічних — семирічних дітей
з-за кордону. Відеозаписи
маленьких читців, які змонтували у фільм Назар Дзюбинський та Сашко Оранський,
запросили глядачів здійснити
віртуальну екскурсію українським всесвітом, провідною
зіркою якого є Шевченкове
слово. До речі, переглянути
фільм можна через інтернет.
Спеціальний приз для
учасників імпрези підготувала Наталія Кличко, заспівавши акапельно пісню „Ой
у вишневому садку“.
— Емоції через край наповнюють мене після перегляду відеопроекту, який
організував Міжнародний
інститут освіти, культури та
зв’язків з діаспорою, — сказала по завершенні презентації Наталія Кличко. — Дуже
добре, що є такі сім’ї за кордоном, які прищеплюють
своїм дітям любов до України,
до її мови. На жаль, багато
українців в Україні не знають
своєї мови. Вважаю, що незалежно від того де живемо,
маємо завжди залишатися
українцями.
Катерина ГРЕЧИН
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нові традиції

коротко

Світлина Наталії Павлишин

Сучасне прочитання Кобзаря

→ Закінчення. Початок на 3 с.

адміністрування, заступник голови Товариства „Просвіта“ Надія Любомудрова.
Так група МОР-43 розкрила постать
Тараса Григоровича як художника. Студенти подивилися фільм „Шевченко-художник“. Також окремо підготували презентацію „Кохання в житті Шевченка“:
показали портрети всіх коханих жінок
Кобзаря, цитували його вірші, присвячені їм, та розмірковували про вплив цього
почуття на творчість поета. Тим самим
молодь підняла тему жінки і матері.
Не менш цікаво до заняття підготувалися студенти МОР-44. Вони показали короткі театралізовані постановки,
пройшовши шлях Шевченка від його
юності до „Заповіту“. Символічним було

і оформлення аудиторії — на столі поруч
із портретом поета лежав хліб, свічка
і Кобзар, як віддзеркалення української
традиції. На завершення пари студенти,
тримаючи в руках свічки, разом прочитали „Заповіт“.
7 березня студенти груп МОР-41 та
МОР-42 також створили святковий настрій. Готуючись до заняття, вони охопили
цікавий пласт життя Кобзаря: його пое
тичну і живописну творчість. Студенти
читали вірші Шевченка і про Шевченка,
співали пісні під акомпанемент бандури.
А 11 березня викладач кафедри Йосип Ситник у межах курсу „Технологія
лідерства“ провів заняття на тему „Шевченко — лідер“.
Наталія ПАВЛИШИН

читають усі!

Нагадати про Шевченка

Світлина Ірини Шутки

→ Закінчення. Початок на 3 с.

ТОП, секретаря ради університетського
товариства „Просвіта“. На початку пари
були присутні й працівники та аспіранти кафедри: їхні вишивані сорочки, як
і портрет Т. Шевченка, додали урочистості. Олена Яківна зосередила увагу на
поетовому розумінні волі та пов’язала
його із сьогоденням:
— Ми живемо „у своїй хаті“, правда,
ще не в такій, про яку мріяли і за яку
вистраждали покоління борців за правду… В нашій хаті ще залишився затхлий
імперський дух, який живить антинародні партії, ширить адміністративну
підтримку „двоязичія“ і випускає по всіх
телеканалах Вєрку Сердючку з ніби невинними гумористичними підспівками
до Державного гімну України…
Рідна мати, Матір Божа, Україна,
кохана, подруга дитинства — про багат-
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ство жіночих образів у художньому світі
Т. Шевченка нагадала доцент кафедри
ТОП Любов Паляниця і разом із колегою
доцентом Наталією Березовською виконала пісню „Така її доля“ — знаний усіма
уривок із балади „Причинна“.
Ірина ШУТКА

Протягом минулого тижня українці
у містах і селах, а також за кордоном вшанували пам’ять Тараса
Шевченка. У Києві та на Черкащині
презентували факсимільне видання
першого із чотирьох альбомів його
малюнків, що зберігаються в архіві
Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. У ньому містяться
ескізи, етюди, зарисовки і начерки,
виконані у 1841 – 1843 рр. у Петербурзі та під час першої подорожі
Кобзаря в Україну 1843 року. Також
у межах відзначення роковин поета
у Парижі відбулася конференція
на тему „Релігійно-духовне значення поетичної спадщини Тараса
Шевченка“.
10 березня політв’язень, поет,
публіцист, історик та діяч
українського національного руху
Валентин Мороз у Музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“
презентував двотомник своєї
монографії „Україна у двадцятому столітті“. Загальним ключем
монографії є україноцентричний
погляд на національно-визвольну
боротьбу українців та проблеми
становлення і втрати держави не
лише на початку XX ст., а й після
світових воєн.
У центрі Львова з нагоди Дня Гімну
України близько двох тисяч людей
10 березня виконали державний
славень. Співали під супроводом
соліста хору Львівської національної академії ім. М. Лисенка
та муніципального чоловічого
хору „Гомін“ Назара Тацишина.
На площі перед входом до Ратуші
молодь розгорнула кількаметровий синьо-жовтий прапор.
У „Тюрмі на Лонцького“ з 9 березня триває виставка сучасних
портретів вояків УПА відомого
фотохудожника Юрія Нестерова.
Відкриття виставки присвятили
пам’яті Головного командира Української повстанської армії Романа
Шухевича, який загинув 5 березня
1950 року. Київський фотохудожник представив галерею портретів
двадцяти осіб із різних куточків
України, які перебували в ОУН та
УПА. Епіграфом автор обрав гасло
українських повстанців „Здобудеш
Українську державу, або згинеш
у боротьбі за неї!“.
За матеріалами інформагенцій
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устами молодих

Україна — це Шевченко, а Шевченко — це Україна

З

Напередодні Шевченківського свята, 6 березня, замість
домашньої роботи студенти відповіли на запитання: „Що
Вас вразило у постаті Тараса Шевченка?“. Наприкінці пари
викладач відзначила тих студентів, які продемонстрували
добру ораторську майстерність, та зауважила, що спільним
змістовим недоліком виступів стало змалювання Шевченка як
мужнього, але надто трагічного Генія. „Аудиторія“ пропонує
читачам думки молодих осіб, які видалися нам найцікавішими.

Українці без Шевченка, як без неба
Коли про народ хочуть сказати щось добре, то зазвичай
говорять не тільки про землю, гори, ріки і ліси, які йому
належать, але й згадують про людей, яких він дав світу.
Українська нація народила поета і живописця Тараса Шевченка, який належить до найбільших світових геніїв. Своїми
творами він не тільки привертає увагу до долі народу, який
стогнав під гнітом царизму, а й голосно заявляє про потребу
справжнього звільнення людини.
Мене до глибини душі вражає велика любов Шевченка
до України. Більшість свого життя поет провів за її межами,
але не зрікся дому, не забув поневолених братів та сестер,
до смерті боровся за їхню волю. Навіть свою збірку назвав
„Кобзар“, щоб підкреслити приналежність до рідного народу, духовний зв’язок із ним.
Українці — це народ Шевченка. Майже в кожній хаті
з-поміж образів на нас дивляться очі нашого духовного
батька. В Шевченкові люди шанують навіть не так поета,
як того, хто допоміг нам самоусвідомити себе.
„Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини“, — написав поет.
Україна — це Шевченко, а Шевченко — це Україна.
Українці без Шевченка, як без неба над головою, бо в його
словах наша історія і наше майбутнє.
Анастасія МИХАЙЛИШИН

Його мрії пробуджують наші
благородні почуття
Слова Тараса — на вустах багатьох поколінь українського народу. Його мрії пробуджують наші благородні почуття. І хоч
доля до поета ласкавою не була, але в житті буває різне…
Одного разу, коли Шевченко малював мармурові скульптури Літнього саду, познайомився з художником Іваном
Сошенком. У них було багато спільного: земляки, обидва
захоплювалися живописом. Сошенко познайомив Тараса
з багатьма художниками, і Шевченко скоро став своїм у світських салонах Петербурга. Але найкращі друзі посварилися
через… жінку. Сошенко був закоханий у Марічку, племінницю господині квартири, яку винаймав. Але вона вподобала
Шевченка, й вони якийсь час зустрічалися.
Однак друзі не гнівались довго. Коли Шевченко помер,
Іван Сошенко супроводжував труну з поетом в Україну.
У житті кожної людини завжди мають бути такі друзі, які
все зрозуміють і не покинуть ні в добру, ні у важку хвилину.
Оксана БОЙЧУК

Світлина Анни Герич

адуматися над творчістю та життям Тараса Шевченка своїх
студентів-другокурсників спонукала викладач курсу риторики, декан повної вищої освіти Інституту гуманітарних та
соціальних наук Політехніки доцент Зоряна Куньч.

У світовій культурі
таких літераторів небагато
Він народився на українській землі під українським небом,
за словами Івана Франка „був кріпаком і став велетнем
у царстві людської культури“.
Тарас Шевченко — символ українського національного
руху. Його поетична спадщина стала цілою добою української літератури. У світовій культурі знайдеться небагато літераторів, які могли б так усебічно охопити минуле і сучасне
свого народу, так сміливо і пророче зазирнути в майбутнє.
Та найбільше мене вражає те, що серед неуцтва, обмеженості, заляканості знайшовся діамант, яким не змогли
стати навіть люди заможні, з більшими можливостями.
Напевно, Господь любить наш народ, коли своєю іскрою
осяяв молодого кріпосного пастуха, обдарував його таким
Словом, котре оживляє магію народження думки. І, певно,
Бог вів його по житті, поклавши на його плечі неймовірно
важку працю — пробудити національну свідомість; посилав
йому помічників, давав сили і мужності перебороти всі
життєві випробування.
Зоряна ЛОБОДА

Він зумів серед мертвої тиші
й зневіри посіяти надію
У кожного народу є поети, імена яких оповиті невмирущою
любов’ю і славою. Для нас, українців, таким залишається
Тарас Шевченко. Йому була небайдужа доля народу. Своїм
землякам він не тільки присвячував твори, мріяв про їхню
волю, а й пожертвував заради них власним щастям і життям.
Він є для мене прикладом справжнього патріота Батьківщини.
Філософський подвиг Т. Шевченка, вся сила його творчості
у тому, що він зумів серед мертвої тиші й зневіри посіяти надію.
Він сформував ідею вільної і незалежної України. Тому його
твори будили у багатьох українцях прагнення до свободи, до
кращого життя, спонукали до боротьби за свої переконання.
Тарас Шевченко своїм життям довів, як треба посправжньому любити та шанувати рідну землю. Він власним
прикладом вчить ніколи не здаватися. Сила духу Шевченка, його бунтарська натура і переживання за народ мене
воістину захоплюють! Вважаю, що біографія та творчість
Шевченка допомогла й допомагає українцям шукати правильний життєвий шлях, будить любов до Батьківщини та
знищує байдужість до несправедливості.
Микола ХОЛОД
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студентський конкурс

Весна починається з Кобзаря

В

есна починається з Шевченкового слова, яке будить наші душі та
надихає до активного поступу. Львівська політехніка по-особливому долучається до вшанування великого українця. Щороку, починаючи
з 1988-го, у перший тиждень березня
Товариство „Просвіта“, „Молода Просвіта“, Колегія і профком студентів та
аспірантів Львівської політехніки організовують конкурс „Шевченківські
читання“. Захід відбувається за підтримки Народного дому „Просвіта“.

Світлини Наталії Павлишин

Більше сорока студентів 5 березня
продемонстрували у Політехніці свої
таланти декламаторів та акторів. Сонячна погода, світла простора аудиторія підсилювали святковий настрій.
Тішило й те, що майже всі учасники
конкурсу були одягнені у вишиванки.
Розпочався захід виступом Народного ансамблю бандуристів „Заспів“ (керівник Христина Залуцька).
Учасників конкурсу привітала очільник
Товариства „Просвіта“, голова журі
конкурсу професор Христина Бурштинська.
Як і завжди, більшість учасників
конкурсу були дівчата, але троє хлопців, які урізноманітнили „квітничок“,
виступили на високому рівні. Окремі
конкурсанти навіть підібрали відповідний образ до поезій, які виконували, що ще більше підкреслювало
артистизм. У виступах переважала
романтична лірика.

Журі оцінювали учасників за п’ятьма критеріями: знання напам’ять,
художні особливості,
інтерпретація твору, артистизм та культура мовлення. Зауважу, що цьогоріч судді мали досить
складне завдання — вибрати найкращих серед
кращих.
Отож, те, що найбільше цікавить учасників конкурсу. Переможцями від „Просвіти“
стали: четвертокурсниця ІГДГ Вікторія Ковальчук (декламувала
вірш Олени Пашніної
„Чорнобиль“) і першокурсник ІЕПТ Олег Деркач („Минають дні, минають ночі…“). Друге
місце здобула студентка
другого курсу ІНПП Світлана Макогонська (дуже артистично
виконала поему „Лілея“) та колектив
із восьми учасників під керівництвом
доцента кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Уляни
Моторнюк (третьокласниця ЗСШ №85
ім. В. Симоненка Іларія Мельник та
другокласниця СЗШ № 45 Поліна
Козак, магістри першого року навчання ІНЕМ Михайло Двуреченський,
Анастасія Новікова, Володимир Бояр,
Юліана Попович, Катерина Присяжна,

Олег Деркач

Ольга Шмакова

Олександра Думанська), який підготував міні-сценку за творами Кобзаря.
Третє місце посіла першокурсниця
ІНПП Вікторія Мацькович (уривок
з „До Основ’яненка“).
Від Колегії та профкому студентів
і аспірантів премію за перше місце
отримала першокурсниця ІГСН Ольга
Шмакова — дуже артистично виконала уривок із поеми „Катерина“. Друге
місце розділили студентка третього
курсу ІКНІ Ярина Яцків („Відьма“) та
першокурсниця ІТРЕ Зоряна Мисяк
(„Наймичка“). Третє місце теж посіло
двоє конкурсантів: першокурсниця
ІХХТ Анна Павук („Русалка“) і першокурсник ІТРЕ Роман Мартищук („Мені
однаково, чи буду“).
Окремо журі відзначило ученицю
1-Б (5) класу Львівської академічної гімназії, переможницю ІІ етапу
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської молоді ім. Т. Шевченка Христину Паляницю. Дівчинка
артистично декламувала та співала
вірш „Розрита могила“.
Цікавим був також виступ третьокурсниці ІНЕМ Оксани Зінчук. Вона
прочитала власний вірш „Роздуми над
„Кобзарем“.
Традиційно всі читці поезій на
громадянсько-патріотичну тематику
отримали квитки на вистави у львівські
театри від тижневика „Аудиторія“.
Наталія ПАВЛИШИН
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Мамо, поговори зі мною!..
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березня на Ляйпцизькому книжковому ярмарку за участю українських письменників та німецьких перекладачів буде презентовано книгу, яка
одночасно вийшла в Україні й Німеччині та має болючо-сучасну назву —
„Мама по скайпу“. Це книга як для підлітків, так і для їхніх батьків, це 190 сторінок якісної і чесної прози про глибоку
кризу спілкування між дорослими і дітьми, зокрема, коли
мама (переважно, бо
у міграційного процесу жіноче обличчя) на
заробітках.

Автор ідеї та упорядник
книги — письменниця, головний редактор
„Видавництва Старого
Лева“ Мар’яна Савка. Під однією обкладинкою вона зібрала
одинадцять оповідей,
які розкриють читачеві тему соціального
сирітства й комунікативної прірви між поколіннями зсередини.
Кожен із письменників, а це Галина
Крук, Галина Малик, Наталка Сняданко,
Оксана Лущевська, Маріанна Кіяновська, Олександр Гаврош, Сергій Гридін,
Таня Малярчук, Наталя Гузєєва, Оксана
Луцишина і Валентин Бердт, не знаючи,
що пишуть його колеги, через втілення
у художньому слові власного життєвого досвіду долучився до створення
цілісної картини проблеми, яка на рівні
літератури ще не була проговорена.

Тема міграції і спілкування в родині
є важливою для всього світу: перекладач, співупорядник книги, куратор
німецькомовного видання, представник
українсько-німецької перекладацької
організації „TRANSLIT“ Каті Бруннер запевняє, що німецькі діти теж знають,
як це бути кілька місяців без батьків,
коли ті їдуть на різні проекти за кордон.
Звичайно, у нас масштаби міграцій більші — 5–10 % українців
задіяно у міграційному процесі, до того ж
57 % мігрантів — із Західної України. Світлана
Одинець — дослідниця
української жіночої еміграції, головний редактор міграційного порталу „Навігатор“ зауважує,
що міграція фемінізується. І в цьому не слід вбачати тільки виродження
нації та крах сімейних
стосунків, бо такий рух
за межі родини і країни
для жінки може бути
й позитивним — стати досвідом великого
персонального розвитку, можливістю
будувати нове життя за новими, європейськими стандартами.
„Мама по скайпу“ не поверне дітям батьків із-за кордону. Але вона
озвучує болючу для суспільства тему
і дає ключі для розуміння ситуації тим
жінкам, які ще тут, в Україні, і які вже
поза її межами.
Наталя ЯЦЕНКО

Фестиваль сучасної драматургії
„Драма.UA“ приймає заявки на
IV Конкурс україномовних п’єс.
Брати участь можуть твори,
яких раніше ніде не публікували.
П’єси-переможці будуть представлені на фестивалі у вигляді
постановок, сценічних читань,
радіоп’єс та публікацій. Найкращі п’єси оргкомітет рекомендуватиме фестивалям-партнерам
та українським театрам до
постановки. Заяви приймають
до 1 квітня.
Львівський академічний театр
„Воскресіння“ оголосив публічне голосування за найкращу
виставу 2012 року, найкращого
актора та актрису. Щоб взяти
участь у голосуванні, яке триватиме до 25 березня, потрібно
заповнити анкету учасника
і кинути її в спеціальну скриньку
у фойє театру або надіслати поштою. Голосувати можна також
в інтернеті — www.voskresinnia.
eu. Кожен учасник голосування
візьме участь у розіграші цікавих
призів.
Упродовж року Львівська обласна філармонія відзначатиме
125 років від дня народження
і 50 від дати смерті композитора
Василя Барвінського. Заплановані концерти за участю виконавців
із музичної академії і солістів із
філармонії, а також професійних
хорів Львова. Будуть і виїзні виступи у сусідні обласні філармонії, а на базі Дрогобицького
музичного училища відбудеться
конкурс піаністів.
З 14 до 17 березня Україна
вдруге буде представлена
на Ляйпцизькому книжковому
ярмарку та літературному
фестивалі „Ляйпциг читає“.
Понад двадцять заходів з українськими авторами, видавцями,
журналістами та програмістами
налічує цьогорічна програма.
Основні з них — читання
й дискусії з письменниками,
як уже відомими в Німеччині,
так і тими, котрі є тільки перспективні для німецькомовного
ринку.
За матеріалами інформагенцій
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з читацької пошти

Рок-вибух … у Львівській філармонії!

Н

а початку березня у Львові
з’явилася дуже цікава афіша,
з якої можна було дізнатися, що
симфонічний оркестр INSO запланував не зовсім традиційний концерт,
а саме — виконання популярних рокбалад у симфонічній обробці.
У філармонії було людно і душно.
Перед гардеробом вилаштувалась
велетенська черга, яка повзла, мов
гусінь. Організатори вчинили правильно — концерт не починався, допоки остання людина не здала куртку
в гардероб.
За декілька хвилин на сцені з’яви
лися музиканти оркестру та дириґент,
зазвучали перші акорди. Під пісню
Робі Вільямса „Let me entertain you“
вийшли три дівчини, чоловік — солісти рівненського оркестру „Бревіс“.
Далі зазвучала інструментальна версія
пісні Майкла Джексона „Billie Jean“,
на початку якої дириґент та автор ідеї
концерту Геннадій Феськов танцював
„місячну ходу“ поп-короля. Після
Джексона оркестр „увімкнув“ у виконанні трьох чарівних вокалісток ком-

позицію „Love hurts“ групи Nazareth,
яку згодом змінила інструменталка
„I want it All“ (Queen). Приблизно так
тривав увесь концерт. Інструментальні твори змінювались вокальними,
швидкі пісні — повільними, сумні — веселими. Особливо розчулила
оркестрова інтерпретація „Who wants
to live forever“. А найбільше драйву
та емоційного сплеску було в пісні
„Enter sandman“ (Metallica). Відчув
себе наче не у філармонії, а десь на
стадіоні на рок-концерті! Також звучали пісні гуртів Depeche Mode, Pink
Floyd та Europe. Офіційно концерт
закінчився баладою Оззі Озборна
„Dreamer“, але зала не хотіла просто
так відпускати музикантів. Тому „на
біс“ оркестр виконав безсмертну
„Show must go on“.
Загалом від концерту враження
двояке. З одного боку — шикарно
підібрано програму, об’єднано рок
і класику в одне ціле, чудове виконання (особливо на мідних інструментах,
вони надають рок-музиці яскравішого,
об’ємнішого звучання). А з іншого —
якась незавершеність, невеликі огріхи

звукорежисера, а також… оркестровки.
Впереваж вони не авторські, а переписані з уже існуючих оркестрових версій
пісень, які виконують Лондонський
симфонічний та Королівський філармонічний оркестри (їх легко знайти
в інтернеті). Попри те, концерт вдався,
хоча львівська еліта, знана своїм академізмом, не цілком сприйняла його
як належне. Але хочеться вірити, що
такі заходи у нашому місті відбуватимуться частіше.
Володимир КОТЛЯРОВ,
аспірант третього року навчання
ІКТА Львівської політехніки

палітра

Арт-можливість пізнати наших сусідів

Щ

Світлина Наталі Яценко

е впродовж двох тижнів у Музеї етнографії та художнього промислу
милуватимуть око відвідувачів різножанрові роботи викладачів і їх
студентів із Академії образотворчих мистецтв у Катовіцах, а також дітей із
Молодіжного осередку творчої праці (Домброва Гурніча). Виставку „Дороги
майстрів та стежинки учнів“ уже встигли оглянути і в інших містах України —
Чернівцях й Івано-Франківську.
Музей етнографії та художнього про
мислу систематично співпрацює з польськими інституціями — виставки українських митців відбувалися у Варшаві
й Лодзі, а представники Вроцлавської
академії мистецтв виставлялись у стінах
музею. Тож ця виставка є ще одним
кроком назустріч сусідам, які, попри
всякі історичні перипетії, цікаві нам
(а ми — їм) з точки зору культури й обміну мистецьким досвідом.
Ідея організувати виставку спала на
думку директору Львівського міського
палацу культури імені Гната Хоткевича
Ігорю Мартиненку. Спочатку твори
поляків побачили у Чернівцях, але „виставка гарна, і мені було шкода, що її
побачать тільки там“, тож маршрут їх
повернення назад до Польщі проліг че-

рез Івано-Франківськ і Львів, який „уже
було неможливо оминути“. Ймовірно,
роботи потраплять і в тернопільські та
київські галереї — є пропозиції.
Від дитячого батику до зрілої графіки
і промдизайну — молодь та її наставники
вправні у різних жанрах. Окрім виставки,
Палац культури у межах цього міжнародного проекту організував і майстер-класи
від польських художників — учасників
виставки, а також конкурс дитячих робіт
„Моя стежинка“ — на закритті експозиції
його переможці будуть нагороджені призами і дипломами.
Виставку змонтували швидко, тож,
можливо, тому не подбали про одну
необхідну річ — підписи під роботами.
Хотілося б знати про авторів — ім’я, прізвище, вік, назву роботи і, в ідеалі, в яких
техніках працює тощо. Але, незважаючи
на це, молодь і навіть зрілі львівські
художники, оглядаючи цю виставку,
мають шанс пізнати нехай незначну, але
частину європейського мистецтва.
Наталя ЯЦЕНКО
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ювілей
есна 2013 року для шанувальників балетного мистецтва і, звісно, представників цієї
Впочалася
надзвичайно красивої, елегантної та складної навіть не професії, а стилю життя, розз дуже світлої та радісної події — ювілею примадонни балету та відданого,
працелюбного педагога, котра виховала не одне покоління балерунів та балерин Львова
і не тільки, народної артистки України Наталії Слободян

„Я ніби багато прожила,
а насправді — дуже мало…“

„Королева балету, яка принесла Львівській опері світову славу“, як її охарактеризував Тадей Едер, директор
театру, віддала більше 60 років нашій
Опері і зараз відзначає своє 90-ліття, при цьому не покидаючи своєї
роботи — змісту життя. Вона зіграла
у більшості балетів, що були поставлені
в нашому театрі. Серед них роль Кітрі
в „Дон Кіхоті“ Л. Мінкуса, Одетти-Оділії
з „Лебединого озера“ П. Чайковського,
образи в українських балетах — роль
Лілеї в однойменному балеті К. Данкевича, Дзвінки в „Хустці Довбуша“
А. Кос-Анатольського та ін. У 1968 році
Наталія Василівна отримала почесне
звання „Народна артистка України“.

Сьогодні театр, його поціновувачі,
колеги, вихованці та друзі дякують
пані Наталії концертом-вітанням
у приміщенні Опери. Свої вітання та
вдячність приносять як митці-театрали, так і влада: другі дарують похвальні
грамоти, листи, квіти, перші ж — своє
мистецтво, що для неї є справжнім подарунком, адже бачити на сцені своїх
вихованців — найбільша радість для
педагога. Зі своєї ложі Наталія Слободян спостерігала за дійством, і при цьому
з її обличчя, яке майже
завжди було під прицілом
освітлювальної техніки, не
зникала щира посмішка,
радість, що життя прожито
не марно.
До вітань із танцювальними номерами приєдналися її вихованці, що показали па-де-де з балетів
„Корсар“ та „Жізель“ під
супровід оркестру Львівської опери, Олег Петрик виконав свій
коронний номер — „Гопак“. Виступили гості з Харківського академічного
оперного театру з уривком „Весняні
води“ С. Рахманінова та адажіо з „Попелюшки“ Й. Штрауса.
Оригінальністю відзначився й дует
із Національної опери України (Київ) —
у своїй „Карменіані“ С. Бондура показали уривок із вистави на сучасний
лад, де була присутня і акторська гра,
і яскраво виражений сюжет, і сильна
хореографія. Гості з Маріїнського
театру Санкт-Петербурга та Київської
опери (спільний дует) виконували
па-де-де з балету „Полум’я Парижа“,
при цьому їм акомпанував оркестр
Львівської опери. Гості зі США, учасниці
театру танцю Америки, привезли два
хореографічні номери.
Прийшли привітати Наталію Слободян і майбутні балерини та балеруни — учні Львівської хореографічної
школи з композицією „Пори року“
О. Глазунова та студенти хореографічного відділення факультету культури
і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка з модер-

ним танцем „Серця“, яким і справді
проникнули в серця глядачів.
Та найбільше оплесків отримали
наші українські танці та пісні, бо рідне
таки близьке нам по духу: перед глядачами виступив ансамбль народної пісні і танцю „Юність“ із в’язанкою українських народних танців, серед яких
і славнозвісний гопак, а солісти-тенори
театру Р. Вітошинський, О. Лихач та

В. Садовський виконали „Ой ти, дівчино, з горіха зерня“ на слова І. Франка та
музику А. Кос-Анатольського.
На великому проекторі на сцені
періодично показували фото з балетів
за участю Наталії Слободян, а також
уривки з вистав, де вона брала учать.
Таким чином ті, що бачили її раніше на
сцені, могли пригадати, а інші — ознайомитися з її творчістю.
На закінчення на сцену запросили
і Наталію Слободян, через яку тут усі
і зійшлися, — разом із нею було виконано сцену банкету з опери „Травіата“
Дж. Верді.
„Будемо жити далі“, — сказала
вона у своєму завершальному слові.
А глядачі ще не раз побачать на сцені
її нових учнів, які своїм вмінням ще
довго завдячуватимуть педагогу Наталії Слободян.
Христина НОВОСАД,
студентка третього курсу
театрознавчого відділу
факультету культури мистецтва
ЛНУ ім. І. Франка
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свято сили та краси
ьогоріч традиційне свято сили та краси тіла й духу було особливим, ювілейним — присвячене не тільки
Ц
підсумкам 2012 спортивного року, а й 60-річчю Спортивного клубу. Упродовж двох годин для найкращих
спортсменів, команд та їх тренерів звучали подяки, вітання, їм вручали нагороди… Всі урочистості супроводжувалися музично-танцювальними та спортивно-показовими виступами

Фанфари й оплески для успішних

Світлини Наталі Яценко

Після підняття Державного прапора
України й представлення поважних
гостей — проректорів, директорів
інститутів і посадовців з вітальним
словом до присутніх звернувся ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало. Він зазначив, що йому дуже
приємно, що Політехніка серед вишів України в числі перших не тільки
у навчальному процесі, а й у спорті.
За цим, звісно, криється велика праця
як студентів-спортовців, так і їх наставників. Кафедра фізичного виховання
університету підсумувала в номінації
„10 найкращих спортсменів 2012 року“,
і більшість з них (дехто не зміг прийти на вечір, бо був на змаганнях) за

свої старання і досягнення отримали
з рук ректора нагороди. Юрій Бобало
нагородив також випускників-спортсменів, які впродовж навчання гідно
захищали та багато з них продовжує
захищати спортивну честь університету на світових аренах. А найкращим
тренерам і командам 2012 року керуючий справами Роман Корж вручив
цукерки й шампанське. Не зостались
без подарунків і переможці Універсіади-2012 Львівської політехніки серед
інститутів.
Завітали на свято з грамотами й
представники ЛОДА. У своєму виступі начальник обласного управління
з питань фізичної культури та спорту
Львівської облдержадміністрації Юрій
Майборода звернув увагу присутніх на
те, що заняття спортом вчать людину

бути вищою над негараздами і над
самим собою.
Святкову ж атмосферу на вечорі
створювали ансамбль народного танцю „Вірність“ (запам’яталася хореографічна композиція на музику з фільму
„Титанік“), духовий оркестр Військової
академії сухопутних військ України
ім. П. Сагайдачного, збірні команди
з різних видів аеробіки, новостворений музичний колектив, у складі якого
викладачі й студенти — „Диксиленд
Джокер“, ансамбль бального танцю
й чемпіони з бальних танців Анна
Біжок та Микола Лагойда. Особливе
захоплення у залу викликали гімнастичні та акробатичні номери, зокрема
чемпіонів України, бронзових призерів
чемпіонату світу з акробатики Захара
Пуша та Олега Яблонського. Видовищний виступ збірної команди з карате та
дитячої групи федерації карате також
нікого не залишив байдужим.
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту у вітальному листі організаторам, учасникам та гостям свята
висловило впевненість, що „наступні
змагання принесуть львівським політехнікам радість перемог і відкриють
багато нових яскравих зірок українського студентського спорту“. Тож чекатимемо на нові спортивні звершення
політехніків.
Наталя ЯЦЕНКО

Найкращі спортсмени Львівської політехніки 2012 року
Віталій Вергелес (ІІМТ) ― веслування на каное, м.с.м.к., триразовий
чемпіон світу серед студентів, чемпіон
Європи серед юніорів, бронзовий призер чемпіонату Європи, член збірної
команди України.
Ірина Дубас (ІАРХ) ― стрільба з
лука, м.с.м.к., чемпіон Європи серед
юніорів, член збірної команди України.
Іван Винницький (ІКТА) ― санний
спорт, м.с., чемпіон України, учасник
чемпіонатів світу і Європи, член збірної
команди України.
Віктор Дідух (ІНЕМ) ― настільний
теніс, м.с., чемпіон ІІІ студентських

спортивних ігор України, бронзовий
призер Клубного чемпіонату України,
член збірної команди України.
Роман Кутний (ІЕСК) ― регбі, к.м.с.,
ІV місце на чемпіонаті Європи, бронзовий призер чемпіонату України, срібний призер ІІІ студентських спортивних
ігор України, член молодіжної збірної
команди України.
Роман Стецяк (ІКТА) ― важка атлетика, м.с., чемпіон ІІІ студентських
спортивних ігор України, учасник чемпіонату світу серед студентів, кандидат у члени збірної команди України.
Іван Король (ІІМТ) ― пауерліфтинг,
к.м.с., чемпіон України серед студен-

тів, кандидат у члени збірної команди
України.
Андрій Данилевич (ІІМТ) ― бокс,
м.с., срібний призер юнацького чемпіонату України, срібний призер двох
міжнародних турнірів класу „А“, кандидат у члени збірної команди України.
Денис Тютюнник (ІБІД) ― баскетбол, к.м.с., срібний призер Всеукраїнської студентської ліги, бронзовий
призер ІІІ студентських спортивних
ігор України.
Катерина Качан (ІІМТ) ― баскетбол, к.м.с., бронзовий призер ІІІ студентський спортивних ігор України,
чемпіон Універсіади Львівщини.
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
Підрозділ уряду
Кінь Дон
Кіхота

ГрафічОдиниця ний знак
площі
для
запису
землі
музики

Порода
службових
собак

Гора, де
народився Зевс

Місто в
Київській
області

Рослина
з волокнистим
стеблом

Жрець у
грецькій
міфології, який
пророкував від
імені
богів

Порода
сторожових
собак
Шанований літній чоловік у Казахстані

Число з Аматор,
чисель- який зай- Гурт
ником і
Юрія
знамен- мається Шевчука
наукою
ником
Крок у
танці
Зображення
оголеного тіла

Мексиканська
горілка

Довгохвостий
папуга

„Торпеда“ для
„Титаніка“

Титул
між графом і
герцогом

Столярний клей
Виріб
для
упаковування
товару

Літак-винищувач
російського
конструктора
С. Лавочкіна

Місто в
Індії

Назва
букви
„А“ в
кирилиці

Вулкан в
Ісландії

Корона
Папи
римського

Ім’я
співачки
Брегвадзе

Бог
сонця у
єгиптян
Світлофор для
кораблів

Роман
О. Тол- Держава
стого в Європі

Жердина Туга за
упоперек батьківкроков щиною

Англійський
письменник, автор
„Війни світів“

Дошкільний
дитячий
заклад
Держава
в Центральній
Америці

Концентрований
розчин
цукру

Коротка
й широка
шлюпка
Риболовне знаряддя
типу
пастки

Парнокопитна
тварина
в Тибеті

Найбільша
частина
світу

Гроші
Лаосу
Взаємне
захоплення боксерів під
час бою

Магматична
гірська порода
сірого або
рожевого кольору

Нота
Музично-драматичний твір для
виконання
в театрі

Лимонна
м’ята

Індонезійський
острів

Штучна
мова на
основі
есперанто

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 7
Горизонтально: 6. Фелінологія. 7. Фтор. 9. Міколог. 11. Азія. 13. Туя.
14. Пул. 17. Опера. 18. Духан. 20. Ватра. 21. Трафарет. 22. Контраст.
24. Умань. 25. Осока. 26. Гамак. 29. Ціп. 31. Іда. 32. Етан. 34. Рогніда.
35. Маяк. 36. Колекціонер.
Вертикально: 1. Ефір. 2. Пінія. 3. Росомаха. 4. Потоп. 5. Ряса. 8. Темперамент. 9. Мур. 10. Гус. 12. Інкрустація. 15. Брифінг. 16. Лауреат.
18. Дуеро. 19. Ніоба. 23. Коханець. 27. Бір. 28. Ода. 30. Покер. 31. „Ідіот“.
33. „Ніка“. 35. Марс.

Співочий
птах
Значне
пошкодження
машини, корабля
під час руху

J

J

J

На роботі завжди викладайтесь на всі 100%: 15% у понеділок,
25% у вівторок, 30% в середу, 20% у четвер і 10% у п’ятницю!

J

J

J

Дівчата, коли виходять заміж, важать 40 – 50 кг. Дрібним
легше проникнути в дім чоловіка. А через короткий час вони
стають у 2 – 3 рази важчі, щоб їх складніше було звідти
виштовхати.

[реклама та оголошення]

ч. 8 (2808)
14 — 20 березня 2013

19

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 30713625, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мотовила Олега Остаповича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Драбич Орислави Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гусяк Юлії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Козік Юлії Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Біласа Романа Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Чудійовича Тараса Васильовича;

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сівака Віталія Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чапляк Юлії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кухара Володимира
Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Куцмиди Катерини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Блащук Анастасії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гальчишак Тетяни Михайлівни;

утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Страшевської Іванни
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Васильківської Ольги
Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ганзицької Юлії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Худенко Анни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Винокур Лілії Сергіївни;
утрачену залікову книжку № 0902104, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Чайковського Тараса
Павловича.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Львівський духовний театр
„Воскресіння“

14 березня — „Набукко“ (опера). 18.00.
15 березня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
16 березня — „Страшний двір“. 18.00.
17 березня — „Наталка Полтавка“ (опера).
12.00, „Есмеральда“ (балет). 18.00.

15 березня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
16, 17 березня — „Він, вона, вікно, покійник“.
18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

15 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
16 березня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
17 березня — „Формули екстази“. 19.00.

14 березня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
15 березня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
17 березня — „Візит літньої пані“. 18.00.
19 березня — „Троє товаришів“. 18.00.
20 березня — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
16 березня — „Катерина“. 18.00.
19 березня — „Завчасна паморозь“. 16.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки
16 березня — „І все-таки я тебе зраджу“.
18.00.
17 березня — „Моя дорога Памела,
або Як уколошкати стареньку“. 18.00.

О С В І Т Н І Й

ППФ „Борітекс“, яке займається
пошиттям одягу, зареєстроване
у 2001 році, і викидає в атмосферу оксид азоту — 0.233 т/рік,
оксид вуглецю — 0,448 т/рік,
завислі речовини — 0,617 т/рік,
має наміри отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря від виробництва. Пропозиції та рекомендації просимо скеровувати
в Управління екології та благоустрою за такою адресою:
м. Львів, пл. Ринок, 1, к-та. 437.
Надсилати впродовж 30-ти днів
з дня опублікування цього оголошення у тижневику.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса

Перший український театр для
дітей та юнацтва
14 березня — „Русалонька“. 12.00.
16 березня — „Пеппі Довгапанчоха“. 14.00.
17 березня — „Зайчик-хвалько“. 12.00,
„Чарівник смарагдового міста“. 15.00.
19 березня — „Зоряний хлопчик“. 12.00,
„Повернення“. 18.00.
20 березня — „Зоряний хлопчик“. 16.00.

Будинок орґанної
та камерної музики

Колектив кафедри фізики ІМФН Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щире співчуття
доценту кафедри Олені Михайлівні Горіній
з приводу тяжкої втрати — смерті

16, 17 березня — Орґанний дует.
У програмі — твори Й. С. Баха та
інших європейських композиторів.
Солісти — Віктор Білла та Олена
Мацелюх. 17.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130204.

оголошення

матері.
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