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[ваша думка]
Коли і з чого починається наука?

Наука, як і філософія, починається зі здивування, зацікавленого погляду на світ. В науці, як і у творчості, потрібна
фантазія і вигадливість, адже
таки правда: все, що нас оточує, колись всього-на-всього
було чиїмось задумом, мрією
в знаменитому світі ідей, про
який говорив ще відомий давньогрецький філософ Платон.
Особливість науки в тому, що
вона не тільки пізнає і пояснює світ, а й перетворює його:
вчорашні теорії вже завтра
у вигляді нових товарів, пристроїв, технологій, інституцій
чи послуг змінюватимуть наше
життя.
В якому віці варто починати
займатись наукою? Є вундеркінди, які доростають до
цього ще у школі, та більшість
„звичайних“ школярів розкривають свій дослідницький
талант вже згодом, в університеті. Наші опитані переважно
вважають, що до наукової
роботи студентові доцільно
долучатися на старших курсах:
на той час він уже має добру
базу, спроможний визначити
ту наукову проблему, якою
готовий займатись, і може
проявити свої здібності — підготувати статтю, взяти участь
у конференції чи олімпіаді,
піти в науковий гурток чи
попрацювати в лабораторії.
Та щоб ця робота була системна і дала результат, неодмінно
потрібен той, хто вчасно
помітить розумника, скерує та
підтримає його.
Саме такий досвідчений
„тренер“ допоможе юному
науковцеві накачати інтелектуальні м’язи і завжди
залишатись у формі; додасть
азарту й ентузіазму „бігти“ —
ні, не спринтерську, а марафонську дистанцію. Звичайно, не кожен стане першим
(зробить переворот у науці
чи потрапить у товариство
Нобелівських лауреатів), проте зайвих на цій дистанції теж
нема, бо не існує „маленької“
науки, навіть тоді, коли це
наука початківців.
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Тарас Новак, студент першого курсу Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Львівської політехніки:

„Власне бажання + порада викладача“
Коли вступаєш в університет, тоді й треба починати щось робити.
Думаю, добре, якщо хтось із викладачів допоможе зорієнтуватися, що й до чого. Але важливо й самому прагнути досягти чогось,
реалізувати себе.
Людмила Мітченко, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки

„Перший крок — на першому курсі“
Все починається з дитячого віку: чим більше дитина читає, пізнає,
тим простіше знаходить те, що їй цікаво. Нині визначитися зі своїми
вподобаннями допомагають інтернет, книжки, бібліотеки, ЗМІ…
Думаю, перші кроки в науку можна робити в кінці першого курсу.
Це не буде щось надзвичайне, але це початок. На першому курсі
я готувала статтю про реставрацію, але через хворобу так і не завершила її. Цього року
теж планую писати, мене зокрема цікавлять барокові гризайлі: техніка виконання,
матеріали для цього виду живопису.
Тарас Крет, студент п’ятого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Потрібна ґрунтовна базова освіта“
Наука — творчий процес: займаючись наукою, ви творите щось
нове чи покращуєте вже існуюче. Студент, який хоче зайнятися
науковою діяльністю, повинен мати ґрунтовну базову освіту —
це фундамент, на який він опиратиметься далі. На мою думку,
3 – 4 курс — той час, коли слід починати займатися наукою. Я зробив перші кроки в наукове життя на третьому курсі. У цьому мені допоміг і допомагає
мій науковий керівник професор Валерій Богданович Дудикевич.
Мирон Бурштинський, інженер кафедри електричних машин і апаратів Львівської політехніки:

„Чимало залежить від викладача“
Той, хто від Бога є науковцем, із самого початку серйозно ставиться
до занять. У нас на кафедрі, наприклад, є аспірант Андрій Ковальчук:
у студентські роки цікавився, придивлявся, вчився писати статті;
він настільки швидко освоїв програмування логічних контролерів — а тут не лише потрібен розум і наукове мислення, а й добра
пам’ять. Крім самого студента, звичайно, чимало залежить і від викладача, який повинен
придивлятися до студентів — і десь із 3 – 4 курсу залучати здібних до наукової роботи.
Роман Левицький, студент четвертого курсу Інституту економіки та
менеджменту Львівської політехніки:

„Все починається ще у школі“
Сам я наукою не цікавлюсь і в цій справі себе не уявляю, у мене
інші пріоритети. Але, мені здається, що для майбутнього науковця
все має починатися ще у школі: до вступу в університет він повинен
обрати собі певну галузь. Думаю, тут може допомогти вчитель,
наставник, батьки. А вже в університеті, мабуть, з другого курсу можна долучатися
до наукових заходів.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА

[nota bene!]
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у вінок Кобзареві

Великий син великого народу

Г

оворити про Тараса Шевченка — це ніби говорити про вічне. І хоч багато вже сказано, але щоразу знаходяться свіжі погляди, емоції, які відкривають нові грані.
Таким цікавим розкриттям ще однієї, давно відомої теми в творчості Тараса Шевченка, став святковий вечір „Великий син великого народу“ у Львівській політехніці,
присвячений Кобзареві. Цього року ініціативна молодь із Народного театру-студії
„Хочу“ обрала „Жіночу долю у творчості Шевченка“.

Світлини Наталії Павлишин

Вечір, який відбувся 12 березня в заповненому актовому залі І корпусу, традиційно підготував Народний
дім „Просвіта“ під керівництвом заслуженого працівника культури України
Степана Шалати.
Доповіддю про жіночі
образи у Кобзаревих творах
розпочала вечір голова Товариства „Просвіта“ університету професор Христина
Бурштинська. Як завжди
вміло і тонко відчуваючи

всі найважливіші нюанси,
Христина Василівна зробила глибокий аналіз Шевченкових поем, розкрила
багатогранність і глибоку
духовність дівчини, жінки,
матері.
Цей вечір взагалі був
духовний. На роздуми про
жінку-матір надихнула ви
става „Наймичка“ за однойменною поем ою Шев
ченка (інсценізація Іван а
Тогобочного). Режисер-по
стан овн ик вистави — художній керівник теа тр устудії „Хочу“ Анастасія
Непомняща.
Під величною іконою
Богородиці з Дитям, яка
Закінчення на 12 с. →

шевченкіана

Н

езвичайно вшанували
Кобзаря 11 березня в Інституті інженерної механіки
та транспорту Львівської політехніки. Повна аудиторія
студентів та викладачів кафедр зібралася, щоб спільно переглянути відеоверсію
моновистави „Посланіє“ за
мотивами поезій Тараса
Шевченка, головну роль
у якій виконав народний артист України Богдан Козак.
— Читання Шевченкових
поезій за участі студентів
ми проводили не один рік.
Впевнений, що вони будуть
і в майбутньому. Я подумав,
що справжня театральна
постановка Шевченкових
творів у майстерному ви-

конанні Богдана Козака буде
всім цікава і може стати зразком для читців на наступні
роки, — зазначив автор ідеї
вечора, директор інституту
професор Зіновій Стоцько.
Музично-поетичну композицію, за яку в 2010 році
один із провідних акторів
львівського Національного
академічного українського
драматичного театру імені
Марії Заньковецької Богдан
Козак отримав Шевченківську премію, більшість
присутніх побачили вперше.
Тож після перегляду своїми
враженнями всі щиро й голосно ділилися.
— Я вперше бачила цей
фільм. Ми з колегами дуже
захоплені грою актора, бо

cпростування
У матеріалі „Енергетики попрощалися з альма-матер“, що був
опублікований у числі 8 тижневика „Аудиторія“ від 14 – 20 березня
2013 року на сторінці 3, була допущена помилка. Насправді про
символіку картин актової зали, створених за ескізами Яна Матейка,
присутнім цікаво розповів професор Антон Маліновський, заві
дувач кафедри електропостачання промислових підприємств міст
і сільського господарства ІЕСК. Просимо вибачення за неточності.

Світлина Анни Герич

„І мертвим, і живим…“ з екрана

він зумів передати Шевченкові слова по-новому,
нагадав, що ці вірші, на
жаль, не втратили актуальності. Це стосується не
тільки загальної ситуації
в країні, а й вчинків окремих
людей. Думаю, переглянути
відеовиставу — то хороша
ідея, — вважає викладач
кафедри транспортних технологій Галина Півторак.
— Перегляд фільму чи
вистави, або навіть якби
до нас запросили актора —
це краще, ніж з року в рік
проводити „шевченківські

читання“ за участі студентів,
які чомусь кожного разу вибирають ті самі твори. Це
набридає. Я з задоволенням
переглянув фільм, бо актор
грав дуже майстерно. Мені
близькі по духу ідеї Шевченка, самі тексти для мене не
були відкриттям. Але люди
схильні дещо забувати, не
зауважувати з першого разу.
Я б порадив переглянути
цей відеозапис своїм ровесникам, — зізнався четвертокурсник ІІМТ Роман Здріль.
Анна ГЕРИЧ
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більше, ніж наука
остать та ідеї Володимира Вернадського, від дня народження якого минуло півтора століття, об’єднала
П
різних учених — у пошуку оптимального шляху розвитку людства. 14 – 16 березня у Львові відбулася І Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція „Формування нового світогляду як основа стратегії
сталого розвитку“, яку ініціював і провів Національний лісотехнічний університет України

Новий світогляд — сталий розвиток
Як наголосив ректор НЛТУ України
професор Юрій Туниця, йдеться про
те, щоб навчитися „любити Боже творіння — природу“ й ставитися до неї
бережливо. Екологічний імператив
передбачає раціональне й ефективне
використання природних ресурсів, турботу про майбутні покоління, їх право
на чисте довкілля, достатню кількість
природних ресурсів, якісні продукти

харчування і т. д. Значення ідей В. Вернадського для формування нового
світогляду на пленарному засіданні
розкрив Почесний директор Інституту
екології Карпат НАН України, академік
НАНУ, професор Михайло Голубець.
Серед учасників конференції —
вчені з України, Хорватії, Польщі, Росії,
Канади. Відповіді на питання, якою
нині має бути наука і як вона може

протистояти духовній та екологічній
кризі, спільно шукали фахівці різних
галузей — екологи, лісівники, економісти, філософи, богослови, медики, ін.
Як зазначила заступник голови оргкомітету конференції, аспірант кафедри
екології НЛТУ України Марія Руда,
конференція буде щорічна. Організатори запрошують до участі науковців
зі Львівської політехніки.

круглий стіл
кий геополітичний напрям розвитку є оптимальний для України? На це актуальне й непросте питання
Я
шукали відповідь учасники круглого столу „Україна між Заходом і Сходом: проблеми та перспективи геополітичної взаємодії ЄС — Україна — Митний союз“. Захід 12 березня організувала кафедра політології По-

літехніки в рамках загальнонаціонального Форуму „Україна славетна“ за підтримки БФ „Схід-Захід: разом“
та Інституту стратегічної політики

Україна між Заходом і Сходом
Розпочали з констатації: одночасна інтеграція з Митним союзом і ЄС неможлива, разом з тим будь-яка інтеграція
є складною і стосується різних площин,
економічної й політичної. Обговорення
було змістовне, адже зібралися фахівці
в галузях політології, історії, економіки.
Доцент кафедри політології Микола
Бучин окреслив основні форми міжнародної економічної та політичної
інтеграції. Він зазначив, що економічна
інтеграція може бути передумовою
інтеграції політичної, а така форма як
Митний союз є вищим щаблем інтеграції, ніж зона вільної торгівлі (асоціація).
Політолог Юрій Тишкун наголосив на
тому, що прагненню України вступити
в митний союз (байдуже, в межах
Євразійського чи Європейського простору) мало б передувати внесення
змін у Конституцію — відмова держави
від права збирати мито, тим часом
як „збір мита є прерогативою і ознакою суверенної держави. Якщо вона
позбавляється цього права, можемо
говорити про обмеження або навіть
втрату її суверенітету“.
Говорячи про можливе приєднання
України до Митного союзу Білорусі,
Казахстану й РФ, завідувач кафедри політології Ярина Турчин окреслила певні
суперечності цього курсу положенням
нашої Конституції, домовленостям

України, котрі досягнуто в рамках
СОТ, а також СНД (про неможливість
утворення наднаціональних органів
влади). Завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Ольга
Мельник зауважила: кожен із варіантів
інтеграції економічно невигідний для
України, а скептицизм щодо доцільності зближення української економіки
з ЄС пов’язаний зі стагнаційними процесами в ЄС, його сприйняттям України
як сировинного придатку, джерела
дешевої робочої сили тощо. Зрештою,
прийняття будь-яких рішень значною
мірою залежить від інтересів української політичної еліти та „іншої“ сторони: скажімо, єдиним послідовним
лобістом вступу України в ЄС є Польща,
а от Франція, Німеччина — проти („не
хочемо псувати взаємини з Росією“).
Кожен шлях обіцяє як певні позитиви, так і має недоліки. Про переваги ЄС
говорила зокрема аспірантка кафедри
політології Юлія Олійник. „Промоутер“
руху на захід — студентка спеціальності
міжнародні відносини Христина Пороховник — зокрема окреслила те, що
отримала б Україна, підписавши з ЄС
угоду про асоціацію: економічні вигоди,
децентралізацію влади, підвищення
прав споживачів, чистіше довкілля,
якіснішу освіту (модернізація змісту
освіти, співпраця між вишами) тощо.

А от другокурсник Станіслав Охремчук
вивчав східний керунок: спільне історичне минуле, стратегічне партнерство
України з Росією спонукає проаналізувати ймовірні вигоди від вступу в Митний
союз (до речі, ще як слід невивчені):
зниження/скасування імпортного мита
й експортних мит на сировину (вуглеводні), розширення ринків збуту, зростання транзитної активності через територію України, відновлення виробничих
ланцюгів радянського періоду тощо.
Іван Хома з кафедри історії України та
етнокомунікації порадив придивитися
до внутрішньої структури Митного союзу і зокрема негативного досвіду його
учасника Казахстану.
Христина і Станіслав презентуватимуть Політехніку на міжнародній
конференції „Місія України у сучасному світі“, яка відбудеться в Острозькій
академії у травні. На думку Христини,
нині Україна надто слабка й не може
„балансувати на межі“ та мусить зробити вибір — таки західний. Учасники
зустрічі погоджуються: оптимальним
варіантом для України є збереження
євроінтеграційного курсу і пошук
альтернативних способів співпраці
з Митним союзом.
Сторінку підготувала
Ірина ШУТКА
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коротко

Google шукає для тèбе і тебè

У Львівській політехніці 23 березня
відбудеться п’ятий тур міжнародного чемпіонату перегонів роботів
„Roborace“ 2012 – 2013 рр. Змагання
проводять з метою виявлення, відбору, підтримки обдарованої молоді,
розвитку та реалізації її творчих здіб
ностей, підвищення якості підготовки
кваліфікованих фахівців. Суддівський
комітет очолить директор ІКТА професор Богдан Стадник. У програмі також
лекція представника компанії „Texas
Instruments“ на тему „Мікропроцесорні
системи керування електроприводом“.

Світлина Анни Герич

В Інституті післядипломної освіти
Політехніки 20 березня 2013 року
відбувся майстер-клас. Його провів
керівник Львівської філії ПАТ „Енергобанк“ Андрій Антонів на кафедрі
адміністративного та фінансового
менеджменту ІПДО.

П

ро перспективи працевлаштування і можливості кар’єрного
росту в транснаціональній корпорації Google, яку ми давно сприймаємо як найпопулярніший в інтернеті
пошуковий сайт, студентам Львівської політехніки 12 березня розповів її працівник і випускник Інституту гуманітарних та соціальних наук
Антон Красун.

Зустріч, яку організував відділ працевлаштування і зв’язків з виробництвом,
привабила політехніків різного віку
з ІКТА, ІКНІ, ІАРХ, ІТРЕ та інших інститутів. Вибрана для заходу аудиторія вмістила далеко не всіх охочих послухати
гостя, багато студентів повсідалися на
східцях між партами.
Стратегічний екаунт-менеджер
Google широко охарактеризував вже
існуючі інтернет-сервіси, які пропонує пошуковик (такі, як електронна пошта (Gmail), соціальні мережі
(Orkut, Google+), сервіс для публікації
фото в інтернеті (Picasa Web Albums),
онлайн-календар, сервіс географічних
карт (Google Maps) тощо), та анонсував
нові продукти.
Крім того, Антон розповів, як потрапив до ірландського офісу компанії, над чим працює сьогодні та навів
приклади щедрого заохочення до
ініціативності та креативності (премії, масажі, спортзали, вечірки), яке
Google надає своїм працівникам.
Для студентів Львівської політехніки
гість презентував дві вакансії у Вроцлаві (Польща) і Дубліні (Ірландія) та
запросив із грудня 2013 року реєструвати свої заявки для стажування

у компанії. Тут ішлося не тільки про
ІТ-ішників: двері офісів Google, що
розкидані по всьому світі, відкриті для
фахівців будь-якої спеціальності. Головне — вміти мислити аналітично, чітко
формулювати думку, мати креативну
вдачу, лідерські риси та добре знати
англійську мову.
Але насамперед потрібно правильно написати резюме, розмістити
його в інтернеті на Google/jobs або
надіслати на адресу, яка вказана у розділі вакансій. Колишній політехнік дав
дуже конкретні поради щодо написання резюме.
— Менеджерові Google не треба
знати про твій вік, місце народження,
школу чи домашню адресу, не конче
бачити твою світлину. Зате його дуже
цікавлять досвід роботи, вміння вирішувати складні завдання, проекти,
які ти реалізував, волонтерський
досвід… Кожен результат, якого ти
досягнув у житті, варто підкріпити
цифрами і фактами, — зазначив спікер Антон Красун.
Якщо резюме вразить, то наступним кроком для претендента на вакансію є інтерв’ю, запитання для якого
він отримує наперед електронною
поштою, тож має час до них підготуватися. Антон провів інтерв’ювання
15 претендентів, з яких тільки 4 отримали бажану роботу.
Приємною несподіванкою для
учасників зустрічі стали подарунки
з логотипом Google (ручки, футболки,
флеш-пам’ять та чашки), які гість роздавав найактивнішим.
Анна ГЕРИЧ

Після низки публікацій у ЗМІ щодо невиконання урядом доручення Президента про перегляд розмірів стипендій
з 1 березня 2013 року профільне
міністерство запевнило, що стипендіальне забезпечення буде покращено
як загалом, так і окремо. В МОН зазначили, що питання стипендій постійно
перебуває „в полі зору“ уряду. Зокрема, на виконання доручення Президента від 17 листопада 2012 року,
з 1 грудня 2012 року істотно збільшені
розміри академічних стипендій Президента та Кабінету Міністрів.
На українському ринку найбільше потрібні фахівці, які володіють мовами
програмування Java, C#/.NET, Mobile
(iOS, Android). Про це свідчать результати експертного опитування від
Дослідницького центру компанії hh.
ua. Додатковим плюсом для програмістів є знання іноземних мов.
Головною перевагою розподілу держзамовлення між вишами на конкурсній основі є рівність і справедливість
щодо всіх вишів. У цьому переконаний голова Громадської ради при
Міносвіти та науки, секретар Спілки
ректорів вишів України Ярослав
Болюбаш. Він прогнозує, що завдяки
конкурсному розподілу держзамовлення в багатьох університетах можуть зникнути непрофільні спеціальності. Водночас, на думку експерта,
новація буде успішна лише в тому
разі, якщо в ній будуть враховані всі
можливі ризики. Відповідний закон
набув чинності 1 січня цього року.
За матеріалами інформагенцій
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Чи можливо вдосконалити трансформатор?
Ростислав Савицький,
студент другого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.
Напрям досліджень: покращення
технічних характеристик
електронних пристроїв.
Електричний трансформатор як пристрій створено у ХІХ ст. і зараз, здавалося б, про нього все відомо, а самі
трансформатори досягли досконалості
як у конструкціях, так і у використовуваних матеріалах. ККД сучасних
високопотужних трансформаторів
сягає 99 %. Однак все ж частина енергії, яку перетворює трансформатор,
втрачається на нагрівання та „гудіння“.
Втрати у трансформаторі складаються
із втрат у провідниках і втрат в осерді,
до того ж вклад останніх становить до
5 % для промислової частоти струму
50 Гц. Чим менша потужність трансформаторів і чим вища частота перетворюваного струму, тим більші втрати
в осерді. Тепер згадаємо, скількома
трансформаторами користується кожен
із нас: малопотужні трансформатори
містять зарядні пристрої до мобільних

телефонів, акумуляторних батарей для
усіляких плеєрів, фотоапаратів та інших
пристроїв; джерела живлення і так
звані мережеві адаптери комп’ютерів
і побутових електронних приладів містять високочастотні трансформатори.
Загалом назбирається чимало. Тому
зменшення втрат у трансформаторах
навіть на кілька відсотків з урахуванням
зростаючих масштабів їхнього використання є справжнім викликом для
науковців, а вирішення цієї проблеми
зменшить витрати вугілля, нафти чи
інших енергоносіїв на планеті на мільйони тонн.
Частина втрат в осерді трансформатора пов’язана з явищем магнітного
гістерезису при перемагнічуванні.
І хоча сучасні матеріали мають дуже
малі втрати на гістерезис (залежність
магнітної індукції або намагніченості

від напруженості поля), все ж при
традиційному способі перемагнічування — коли магнітне поле прикладене до осердя у певному напрямку
і змінюється за амплітудою — уникнути їх повністю неможливо. Однак
можна перемагнічувати осердя так,
щоб змінювався напрямок магнітного
поля. Такий підхід використовується
у сенсорах слабких магнітних полів
для зменшення власних шумів, які теж
виникають через гістерезисні явища,
і полягає у перемагнічуванні дискового
осердя магнітним полем, що обертається в його площині. Спроба застосувати такий спосіб перемагнічування
та відповідну конструкцію трансформатора стала предметом моїх досліджень у Лабораторії фізики оксидних
кристалів Науково-дослідного центру
твердотільної електроніки та сенсорів
„Кристал“ під керівництвом професора Сергія Убізського. Вивчення стану
проблеми і деякі теоретичні оцінки
свідчать, що наші здогадки і сподівання небезпідставні, однак для їхнього
підтвердження необхідно провести
низку експериментальних досліджень,
до яких ми готуємося з минулої весни.
Зараз уже створено макетний зразок
прототипу трансформатора. Сподіваємося, що наші експерименти зможуть
відповісти на питання, наскільки запропонований спосіб перемагнічування
осердя та конструкція трансформатора
є ефективні й енергоощадні.

прес-служба інформує

Неприємні запахи: ніс чує, а прилад — фіксує…
Упродовж останніх років, частіше у літні
місяці, львів’яни відчували неприємний
запах із міської каналізації. Керівництво
„Львівводоканалу“ ніколи не відкидало
існування проблеми. Але ніс — „прилад“ суб’єктивний, тому нещодавно
придбали два газоаналізуючі прилади
для вимірювання рівня концентрації
сірководню у каналізаційних мережах
і колекторах вартістю 90 тисяч гривень.
Деякі інтернет-видання використали це звичайне господарське рішення
для безпідставної критики підприємства, яке очолює виконувач обов’язків
директора ЛМКП „Львівводоканал“
Степан Пакіж. Мовляв, нераціональне
використання коштів, надто дорогі прилади, не порадилися з науковцями…

Журналісти при цьому посилалися на
коментар завідувача кафедри гідравліки і сантехніки Інституту будівництва та
інженерії довкілля Львівської політехніки Володимира Чернюка.
У розмові з фахівцем прес-служби
університету Володимир Васильович
зазначив, що журналісти спотворили
текст його коментаря, приписали слова, яких він не казав, натомість вилучили ту інформацію щодо ціни приладів,
яку вважали „невигідною“ для свого
задуму. Володимир Чернюк наголосив
на плідній багаторічній співпраці колективу кафедри і „Львівводоканалу“.
За словами ректора університету
професора Юрія Бобала, безпідставна критика установи, яку очолює наш

випускник — в. о. директора ЛМКП
„Львівводоканал“ Степан Пакіж — засмутила його ще й з огляду на те, що
підприємство „Львівтеплокомуненерго“, яким водночас він керує, виконало
левову частку робіт з оперативної
(упродовж двох діб!) ліквідації наслідків аварії в університетській котельні,
яка сталася 9 січня цього року. Сподіваємося, що ця інформація нейтралізує той неприємний осад, який міг
залишитися у душі Степана Петровича,
людини, відданої рідній Політехніці.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
фахівець прес-служби
Національного університету
„Львівська політехніка“
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родом із політехніки

„Мені хотілося знати багато
і про все“

В

З Юрієм Івановичем ми по
знайомилися у Суспільнокультурному товаристві „Лю
бачівщина“. Коли ж довідалася, що він ще й випускник
Львівської політехніки, захотілося дізнатися, як склалася його доля після університету.
— Переважно всі діти
спочатку закінчують школу, потім або йдуть в армію, або стають студентами, — каже Юрій Судин. —
Мене ж забрали до армії
після дев’ятого класу. Повернувшись із неї, вступив
до електромеханічного технікуму, бо розумів, що освіта мені вкрай необхідна.
Перші робітничі професії
опановував на автобусному
заводі й „Автонавантажувачі“. Паралельно на кафедрі
технології машинобудування, металорізальних
верстатів та інструментів
механіко-технологічного
факультету Львівської політехніки на вечірньому
відділенні здобував вищу
освіту. Це був вік, коли мені
хотілося знати багато і про
все. І хоч як я не намагався
набути якнайбільше знань,
лише з віком зрозумів, що
людина фізично не може
володіти необмеженою
інформацією про все. По
закінченні інституту ще рік
працював на заводі конструктором другої категорії,

чомусь мають друге місце
після диплома.

Світлина Катерини Гречин

ипускник Львівської
політехніки 1968 року
Юрій Судин, нині — доцент кафедри технології
поліграфічного машинобудування Української академії друкарства, редактор вісника „Наш край —
Любачівщина“, історик,
активно досліджує історію
рідного краю, що нині належить Польщі, й висвітлює це на сторінках свого
вісника, пише у книжках.

а потім мені запропонували
посаду асистента на кафедрі технології машинобудування в Українському
поліграфічному інституті.
Там захистив кандидатську
дисертацію, став доцентом
й працюю досі. Правда,
нині це вже Українська
академія друкарства.
— Ви часто буваєте в Політехніці?
— Тепер уже рідше, а коли
почав викладати, то бував
на кафедрі частенько, підтримував контакти, бо серед львівських вишів Політехніка завжди була краще
методично забезпечена.
Ми іноді обмінювалися
якимись документами,
матеріалами.
— Як гадаєте, чи є різниця
між нинішніми і колишніми студентами?
— Загалом, студент — завжди студент. Але, як мені
видається, колись у них
було більше мотивації до
навчання. Тепер молодь
рідко щось читає, не кажу
вже про підручники. Раніше диплом обов’язково
мав бути підкріплений
певними знаннями. Тепер
(не для всіх, звичайно) головне — диплом. Знання

— Юрію Івановичу, як Вас
повернуло на творчу стезю?
— Я захоплювався літературою, часто дописував до багатотиражок „За технічний
прогрес“, „Львівський автобусобудівник“, „Радянський
поліграфіст“. Був робкором
„Вільної України“. Писав невеличкі гуморески, деколи
вірші, а то й статті. Зокрема,
в інституті активно цікавився думкою студентів з того
чи іншого питання через
анкетування, які друкували
в газеті.
— Чому зацікавилися історією Любачівщини?
— Бо народився у селі
Старий Люблинець Любачівського повіту і, як ми
жартуємо, Львівського воєводства. Тепер це Підкарпатське воєводство. Коли
організувалося товариство
„Любачівщина“, увійшов
в організаційний комітет,
став членом інформаційної
секції. Ми збирали спогади,
і коли постало питання, що
з ними робити, запропонував видавати журнал-річник „Любачівщина“. Рада
товариства доручила мені
створити його і стати редактором. Пригадую, коли
вийшло перше число, це
була наша спільна радість.
Відтоді світ побачило вже
20 номерів цього вісника.
В мене були великі плани
стосовно висвітлення нашої
переселенської історії, тому
спогадів очевидців цих
трагічних подій мені було
замало, хотілося знайт и
історичні документи з конкретними прізвищами, точними датами, населеними
пунктами. За браком площі
у віснику, вирішив випускати журнал „Наш край — Любачівщина“. Тепер видаю

його майже щорічно. На
основі архівних даних
опублікував статті про довоєнну освіту, діяльність
„Просвіти“, цікаві історії
про прикордонні землі,
українську кров у польських
жилах, українсько-польські
взаємини тощо. Окрім того,
видав книжки „Закерзоння
1939 – 1947 рр. Хроніка подій“, „Геройство і зрада“,
„Начерк до історії села Горайця на Любачівщині“,
„Історія становлення і розвитку кафедри технології
поліграфічного машинобудування“, упорядкував
збірку поезій горайчанина
Грицька Блакити „Іду до
вас“ та книжку спогадів Михайла Шиманського „Люб
линець і околиці“, зібрав,
упорядкував і видав збірку
поезій поетів Закерзоння
„Політ на зраненім крилі“
тощо.
— Поляки дуже багато
пишуть на тему українсько-польських відносин,
часто-густо історія ця не
на користь українців…
— В цьому питанні вони
дуже консолідовані. Оскіль
ки мають об’єднання істориків на рівні районів,
повітів, воєводств і державному, то доволі активно ведуть цю роботу, часто
проводять конференції, на
які з України запрошують
лише тих, хто ставиться
до них лояльно і не критикує. Прикро, що пишучи
ці статті, вони й досі ставляться з пересторогою до
українських документів:
ні одного факту не визнають за правду. Для них
важливі лише їхні документи. Тішить хіба те, що
молоді польські історики
намагаються підходити
до тих дражливих питань
справедливіше.
Катерина ГРЕЧИН
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творча зустріч

Юрій Бача: „Без Шевченка не було б
Української держави“
межах проекту „Відкриймо для
України українську діаспору“
і з нагоди 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, яке відзначатимемо наступного року, Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків
з діаспорою запросив у гості професора української літератури Пряшівського університету (Словаччина),
відомого публіциста, письменника,
лауреата міжнародної літературної
премії ім. Богдана Лепкого Юрія Бачу.

До актової зали головного корпусу прийшло багато політехніків, львів’ян, аби
зустрітися й поспілкуватися з одним
із відомих українців-шістдесятників,
уродженцем Пряшівщини, активним
учасником українського національнокультурного руху.
Із вступним словом про гостя, його
життєвий і письменницький шлях виступив громадський діяч, поет, лауреат
Національної премії України ім. Т. Шевченка Ігор Калинець. За основу він
взяв знаменитий твір Юрія Бачі „Листи
самому собі“, коротко зупинився на
гострій публіцистиці, що непокоїла не
тільки партійне керівництво тодішньої
Чехословаччини, а й Києва та Москви.
Юрієві Бачі довелося зазнати не лише
переслідувань з боку влади. Після
„Празької весни“ повністю запанували
радянські закони: вченого не друкували і навіть у 1973 році запроторили на
чотири роки до тюрми за перевезення
через кордон та розповсюдження знаменитої праці Івана Дзюби „Інтернаціо
налізм чи русифікація“. Крім цього,
на 20 років позбавили викладацької
праці, усунули з наукового, літературного, суспільно-громадського життя.
Однак Юрій Бача продовжував писати
„до шухляди“, у якій зібрав чимало
рукописів поезії, прози, публіцистики,
наукових розвідок. Все це вдалося опублікувати лише тоді, коли комуністична
влада в Словаччині пішла у небуття.
Свій виступ Юрій Бача умовно
розділив на дві частини. В першій докладніше зупинився на творчості, публіцистичному та літературному доробках,
переслідуваннях влади, „Празькій весні“ і її наслідках для чехів та словаків.
Особливо теплими були його спогади
про перебування у 1958 році у Львові:
— Мій батько був дяком, тому мене
готував у священики. Але приїхали ра-

Світлина Катерини Гречин

У

дянські „визволителі“, школи стали безплатні, то я позакінчував усе, що було
можна. Викладаючи у Пряшівському
університеті, вступив до аспірантури як
русист. У Києві поскладав усі екзамени
і випросився на два місяці до Львова,
бо найбільше матеріалу до дисертації
„Літературний рух на Закарпатті“ було
в бібліотеці Стефаника. Завдяки Львову, бібліотеці, Інституту суспільних наук
я став справжнім українцем.
Другу частину письменник присвятив своїм поглядам на Україну:
— Ви проголосили Українську державу, але її не маєте. Яку українську газету можна купити в Ужгороді, Пряшеві
чи на Кубані, Далекому Сході? Українські
книжки, видані тиражем у 100 – 150 примірників, — це найбільший здобуток
авторів. Хай вона буде найкраща, але хто
її прочитає? Нам треба спільно й дуже
активно боротися за те, щоб Україна
стала сильною, справедливою європейською державою. І це буде найбільша
допомога закордонним українцям.
Світ визнав, що Пушкін має велике
значення для російського народу, Адам
Міцкевич — для польського, а Тарас
Шевченко — для українського народу.
Це висока оцінка, але велич Шевченка
не в цьому і не тільки в цьому. Один
сучасний політик сказав, що Шевченко — великий поет, великий маляр. Але
він іще найбільший український політик,
величезний прогностик, аналізатор,
який глибоко зрозумів Україну, її проблеми, специфіку. Саме в цьому сенсі
треба читати його поезії. Шевченківські
концерти у Львові завжди захоплюють.
Та я не знаю, чи лише це є розумінням

величі Шевченка. Нам слід проаналізувати геніальні загальнодержавні,
загальнонаціональні проблеми, які
Шевченко бачив. Хтозна, чи вистояла б
українська мова, література, культура,
якби не він. Його поезію змушені були
визнавати навіть наші вороги, тому без
Шевченка не було б України як держави.
По закінченні свого емоційного виступу Юрій Бача відповів на запитання
слухачів.
Друг Юрія Бачі, професор Юрій
Сливка пригадує:
— Він написав гарні спогади про
львівську академічну спільноту, аспірантів і співробітників інституту, які разом із ним жили в гуртожитку. Через це
нас тягало КДБ, звинувачуючи в тому,
що ми з Юри зробили „буржуазного
націоналіста“. Зустріч прекрасна, він
продемонстрував глибоке знання суті
творчості Тараса Шевченка. Ми й справді недооцінюємо його, як політика.
Тетяна Крушельницька, доцент
кафедри прикладної фізики та нанометалознавства прийшла на зустріч із
публіцистом, бо знала його з розповідей мами, яка працювала в Інституті
суспільних наук.
— Дуже приємно бачити професора в доброму здоров’ї, — каже
вона. — Зустрічі з ним дуже важливі
для нас, адже люди, емоційно заанґажовані в Україну й українські проблеми, глибше розуміють їх. Шкода,
що на таких заходах нема студентів,
а ті, що приходять, відбувають рівно
пару і далі їх вже нема.
— Як публіцист, використовую кожну можливість зустрітися з людьми, які
обмінюються думками, — відзначив
Юрій Бача. — Знаю, що Політехніка
проводить величезну культурно-патріотичну, національно-просвітницьку
роботу. Хай щастить вам у цьому. А, як
Бог дасть здоров’я, й Міжнародний
інститут освіти, культури і зв’язків з діаспорою проводитиме подібну акцію,
радо до вас приїду.
Слід додати, що саме завдяки заві
дувачеві кафедри точної механіки професорові Оресту Івахіву Юрій Бача приїхав
до Львова й зустрівся ще із львівськими
письменниками, просвітянами, виступив
на Шевченківському вечорі у філармонії
й у Франковому університеті.
Катерина ГРЕЧИН
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Збережемо пам’ять
про рідні землі

21 березня — Всесвітній день поезії.
23 березня — Всесвітній день метеоролога.
24 березня — День боротьби із
захворюванням на туберкульоз.
25 березня — День працівників
Служби безпеки України.
27 березня — Міжнародний день
театру.

Світлина Катерини Гречин

Пам’ятні дати

С

успільно-культурне товариство „Любачівщина“ 17 березня відзначило
своє двадцятиліття. На свято до любачівців завітали їхні нащадки, народжені
в Україні, численні гості.

Ведучі, молоді любачівці Наталя Усик та
Олег Фецяк, як і годиться, спочатку згадали
історію створення товариства, хору „Любачівщина“ та свого друкованого органу —
вісника „Любачівщина“. Тоді ж і визначили
основне завдання: зберегти пам’ять про
рідні землі серед своїх нащадків.
Щороку товариство організовує дводенні поїздки на рідні терени, під час
яких учасники відвідують богослужіння
в с. Селиська, в Любачеві, в каплиці
урочища Бучина, в Кобильниці Волоській, вшановують пам’ять воїнів УПА,
похованих у братській могилі на горі
Монастир, доглядають і впорядковують
могили предків на українських цвинтарях у Радружі, Горайці, Люблинцях, Башні Долішній, Жукові й Старому Селі. Не
менш насичені були й одноденні поїздки
до Гребенного, Ярослава, Перемишля,
Ланьцута, Пікуличів, Журавців тощо.
Саме завдяки старанням любачівців
України і Польщі побудовано пам’ятник
воїнам УПА в Люблинці Новому, відновлено
пам’ятник Українським січовим стрільцям
у Люблинці Старому, поставлено пам’ятники
на могилах о. В. Гучка у Радружі та підстаршини УГА В. Вахнянина у Любачеві, замордованим українцям у Старому Селі.
Заслуговує уваги й видавнича діяльність товариства: вже вийшло друком
20 журналів „Любачівщина“, сім вісників
„Наш край — Любачівщина“. Члени товариства брали участь у підготовці різних
видань про Любачівщину та Закерзоння,
підготували і видали чимало книжок про

рідний край (автори — Р. Зінкевич, І. Левкович, Н. Козій, Ю. Судин, В. Пержило).
Добрим словом згадали ведучі своїх колишніх керманичів І. Левковича,
М. Ференца, М. Герасимовича, які вже
відійшли у вічність і нинішнього голову товариства Г. Гороха, багатолітніх
активістів Д. Мартинів, С. Свистонюк,
М. Смирнову, В. Шалайського, Є. Кузів,
Ч. Герон, Б. Парадовського, М. Милян,
В. Романчук, М. Стеник та багатьох інших, які, в міру своїх сил і можливостей,
дбають про церкви, каплички, пам’ятки
культури й архітектури, цвинтарі тощо.
Розповідь ведучих підсилювала презентація світлин, що відображали минуле
і сучасне рідних теренів.
Зі святом любачівців привітали начальник управління організації масових
заходів та комунікацій з громадськістю Львівської ОДА І. Стецура, голова
об’єднаних товариств депортованих
українців „Закерзоння“, голова товариства
„Надсяння“ В. Середа, від імені Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі — О. Копильчак, керівник народного
ансамблю танцю „Аркан“ Перемиської
Шашкевичівки, колеги з товариств „Лемківщина“, „Холмщина“, пошукового історико-краєзнавчого табору „Вирій“.
Далі сценою і палкою прихильністю
присутніх у залі „заволоділи“ вокальний учительський ансамбль „Оберіг“
і танцювальний ансамбль „Веселинка“
Зубрянського НВК, творчі колективи Вин
никівського Народного дому, зразковий
вокальний гурт „Родзинка“ та зразковий
ансамбль танцю „Барвінок“ Личаківського будинку народної творчості, тріо
бандуристок та акапельний дует хористок
Товариства „Любачівщина“.
Катерина ГРЕЧИН

21.03.1627 — народився Захарія
Копистенський, український письменник, культурний i церковний
діяч.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон,
англійський математик і фізик,
автор „Математичних начал натуральної філософії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилянська, українська письменниця.
22.03.1832 — помер Йоганн Вольфґанґ Ґете, німецький поет і мислитель, автор роману „Страждання
молодого Вертера“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола
Лисенко, український композитор,
основоположник української класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш,
український живописець і художній критик.
22.03.1749 — народився П’єр
Симон Лаплас, французький математик і фізик.
24.03.1881 — народився Дмитро
Ревуцький, український музико
знавець, фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікро
біолог Роберт Кох відкрив збудник
туберкульозу.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку в Харкові
(скульптор М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун
розбив поляків під Вінницею.
25.03.1942 — народився Василь
Рубан, український письменник
та історик.
26.03.1827 — помер Людвіґ ван
Бетховен, німецький композитор,
піаніст, автор „Патетичної сонати“,
опери „Фіделіо“.
26.03.1908 — помер Володимир
Антонович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, український історик і композитор, автор опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан
Хмельницький підписав Переяславський договір із Московщиною.
27.03.1891 — померла Марія Садовська (Тобілевич-Барілотті),
українська співачка та драматична
акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін,
перший у світі космонавт.
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пожива для серця і розуму

Феномен Леоніда Кисельова

У

дні, коли прогресивне людство
світу вшановує Тараса Шевченка,
хочу згадати поета, на самоусвідомлення і творчість якого незаперечний
вплив мав наш український геній. Лео
нід Кисельов прожив лише 22 роки
(21 вересня 1946 — 19 жовтня 1968),
але залишив спадщину, яка не може
не схвилювати жодного, хто вміє читати поезію не лише очима, а й серцем.
Народився Леонід у Києві в родині
російськомовного письменника Володимира Кисельова. З малих літ відзначався начитаністю і знанням світової
літератури. Писати почав російською
мовою в 1959 році. Перша добірка його
віршів побачила світ у 1963-му в березневому числі московського журналу
„Новый мир“. Вірш „Цари“ викликав
у Києві сенсацію, а в Москві серед
російської інтелігенції й академічних
російських кіл — обурення й протести,
бо, на їхню думку, юний автор зневажив особу царя Петра I, коли написав:
Шевченко, говорят, односторонне
Отнесся… Нет, он правильно писал:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну…
Учився Леонід на факультеті іноземних мов Київського університету
на перекладацькому відділенні. Захоплювався і знав стародавнє мистецтво,
любив поезію раннього Тичини, Блока,
Пастернака, Гумільова, Данте, Шекспіра, Рільке й Лорки, американський

джаз, українську та парагвайську пісню.
Великий вплив на нього мали поетишестидесятники, та найбільше — Тарас
Шевченко, осмисленню генія якого він
присвятив не одну поезію.
У час відвертої русифікації, коли
українська мова й культура стали
об’єктом насмішок і принижування,
Україна й Шевченко свідомо чи підсвідомо проникають у поезії молодого
поета. Він ще пише російською, але вже
використовує український фольклор,
українські міфи, українську реальність,
мислить українськими категоріями.
Його перше велике відкриття й одкровення, що „все на свете — только
песня на украинском языке“, з’явилося
ще 1963 року. А в 1967-му він написав:
Язык не может сразу умереть…
…Он бьется перепелкою в сетях,
Расставленных вечернею газетой,
И вспыхивает пламенем в стихах
Тычины — гениального поэта.
А в останній рік життя, коли жорстока хвороба вже стояла в узголів’ї
зі своєю смертоносною косою, поет
починає писати українською.
Треба землi, де завжди пульсує
Шевченкове серце, Шевченкiв гнiв.
Що спонукало його до цього? Критики висловлюють різні припущення,
але не це головне сьогодні. Важливо
те, що поет залишив нам глибокі поезії, які одразу ж увійшли у скарбницю
української літератури.

Частково образ сина змалю
вав його бать
ко Володимир
Кисельов у своїх творах „Дівчинка
і птахоліт“ та „Веселий роман“. Зокрема, літературний герой останнього — молодий київський поет
Леон на прохання друзів прочитати
свої вірші, проказав „схвильовано
і палко“ рядки про те, що все на
світі — це пісня українською мовою.
На запитання, чому пише українською, відповів: „А ось цього я не
вмію пояснити. Я так відчуваю. Та
якщо вважати поезію одним із засобів самовизначення, то доведеться
примиритися з тим, що я саме так
самовизначаюсь“.
12 квітня 1968 року, за кілька
місяців до смерті, в „Літературній
Україні“ з благословення Івана Драча
з’явилася добірка українських поезій, а вже посмертно вийшли дві
книжки російських і українських віршів Леоніда Кисельова (1970, 1979).
Деякі з них пропонуємо увазі наших
читачів. Сподіваємося, що в Шевченківські дні вони спонукають тих, хто
ще не знайомий з його творчістю,
знайти ці збірочки і прочитати, а давніші шанувальники творчості цього
феноменального поета отримають
насолоду й наснагу від перечитання
пропонованих поезій.

#
Наша мова — пісня, і в словах — любов

Стихи о Тарасе Шевченко
1
Он прятал от тюремщиков
В голенище не нож,
			
а стих,
Радоваться нечему,
но это ―
			
его стиль.
Не самолюбие автора,
А чистая вера в то,
Что можно приблизить
			
Завтра
Залпом своих стихов.
Эта вера рождала
Песню в зашитых ртах.
Буду об этом помнить
И буду писать ―
			
так.

2
В хате розовая стенка,
На стене портрет.
На меня глядит Шевченко,
Лучший наш поэт.
Как Тараса молодого
В Питер увезли,
Так и в старости ― ни дома,
Ни семьи.
В казахстанских тех широтах
Посреди песков ―
Рядовой солдат пехоты,
Царь и Бог стихов.
― Перебить ли обух плетью?
― Что ж, молчать? Ну нет! ―
Лишь один такой на свете
Был поэт.

Ярослава ВЕЛИЧКО

3
Я знаю, что твердил Тарас

Шевченко,
Когда его держали в Кос-Арале,
И муштровали под казахским

солнцем,
И запрещали даже рисовать.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда он видел, как сквозьстрой
проводят,
И слышал, как с глухим
и страшным звуком
Отскакивают палки от спины.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда вельмож он видел
украинских,
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Своих же братьев, давящих и рвущих
Почище всяких турков и татар.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко.
И, как его завет, я повторяю
Одно-единственное это слово:
Ненáвиджу!
1963

***

Торопятся поэты и цари.
Для них малы отпущенные годы.
К поэтам ясность строчки и свобода
Приходят поздно, что ни говори.
И у царей достаточно забот —
Держава не п
 рочней,
чем столбик ртутный.
Повесить всех врагов ужасно трудно,
Вдруг кто-нибудь остался,
вдруг живет.
Но умирают в юности поэты
И в очень древнем возрасте цари.
И остается песня недопетой,
И корчатся на плахе бунтари.

1965

*** …В залізній мові,

Катерина
Доки буде жити Україна
В теплім хлібі, в барвних снах дітей —
Йтиме білим полем Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.
Освятивши невимовним болем
Все прийдешнє, кожну нашу мить,
Йде вона і, мов велике коло,
Біле небо навздогін летить.
Про дівочу цноту, про калину
Не співай, поете, не квили,
Бо іде сьогодні Катерина
Тим шляхом, що наші кревні йшли.

11

в залізнім реченні!
А. Малишко

Так, вона залізна, наше слово — криця,
Гучнодзвонна мідь.
Над життя і згубу у космічнім віці
Вічністю бринить.
Та коли покличе й блискавкою блисне
В сяйві корогов,
Пам’ятайте серцем: наша мова — пісня,
І в словах — любов.

***

Та не однаково мені…
Шевченко

Вилами розхитували трони,
Руйнували все старе дотла,
Тільки би Шевченкова Мадонна
В сніжне небуття не полягла!

Він був як полум’я. Його рядки —
Дзвінкі і небезпечні, наче криця,
Переживуть і жито, і пшеницю,
І хліб, і сіль, і війни, і віки.

Тільки би вона донесла сина
До свого народу, до людей.
Біле поле. Біла Катерина
З немовлям, притнутим
до грудей.

Він був як полум’я. Свої слова —
Легкі, як небо, сині, наче квіти,
Що ними тільки правду говорити, —
Він в наші душі спраглі наливав.
Він був як полум’я.

1968

нова ініціатива

Шевченкіана у стінгазетах

С

еред величезної кількості акцій, приурочених до 199-річчя від дня народження Тараса Шевченка, які у Львівській політехніці відбувалися впродовж майже трьох тижнів, була ще одна цікава новинка. З ініціативи Товариства „Просвіта“ цьогоріч інститути нашого університету готували тематичні
стінгазети. Спершу стінгазети були виставлені в інститутах, а минулого тижня
всі охочі мали можливість оглядати роботи в головному корпусі Політехніки.
Студентську творчість оцінювало журі, до складу якого входили просвітяни
на чолі з головою Товариства професором Христиною Бурштинською.

Загалом в акції взяли участь осередки
„Просвіти“ з десяти інститутів. Та найактивнішим був Інститут економіки та
менеджменту. Тут студенти підготували
аж вісім газет. Кожна з них мала окрему
тему, оригінальну концепцію й цікаве
наповнення. Тож економісти всебічно
розкрили особистість Кобзаря.
Крім осередку „Просвіти“ ІНЕМ,
журі відзначило ще три інститути ―

ІАРХ

ІГДГ, ІАРХ та ІБІД. В Інституті архітектури стінгазету підготували викладачі —
доцент кафедри дизайну та основ архітектури Ореста Ремешило-Рибчинська
та асистент цієї кафедри Андрій Баєв.
А в Інституті будівництва та інженерії
довкілля попрацювали викладачі і
студенти: вони окремо підготували дві
газети. Ці чотири осередки отримають
премії по 300 гривень від профкому

ІБІД

ІГДГ

працівників та Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки..
Окремою заохочувальною премією
(200 гривень) відзначили також Інститут права та психології. Незважаючи на
те, що це „наймолодший“ інститут Політехніки і тут ще нема осередку „Просвіти“, студенти долучилися до акції.
Решта учасників отримають по 100
гривень премії.
Цікаву ініціативу проявили студенти групи МВ-12 під керівництвом свого
куратора, доцента кафедри політології
Олександра Горбача Інституту гуманітарних та соціальних наук. 11 березня у
четвертому навчальному корпусі вони
роздавали флаєри зі словами Кобзаря,
які підготували спеціально до шевченківських днів.
Наталія ПАВЛИШИН
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у вінок Кобзареві

Великий син великого народу
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Світлини Наталії Павлишин

височіла над сценою, студенти-політехніки проживали життя Шевченкових
героїв. Незважаючи на те,
що всі вони актори-аматори,
їхня гра захоплювала. Дивувало, як тонко молодь може
відчути всі аспекти і так майстерно передати їх через
акторську гру. Впродовж
майже годинної вистави
в залі панувала тиша — погляди і думки були прикуті
до сцени. Лише у найбільш
драматичні моменти можна
було почути схлипування
тонкосльозих глядачів.
Театр-студія „Хочу“ зав
жди відзначається оригінальною подачею творів. Цікавий режисерський задум
і молодечий темперамент
акторів створюють особливу
атмосферу. Не став винятком
і цей виступ. Вся вистава
відбувалася як розповідь
Тараса Шевченка (його роль
зіграв асистент Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Антоній
Мельник), який писав поему
і час від часу, начебто опосередковано, брав участь
у розвитку сценічних подій.
Кожен молодий актор
вніс свою лепту в успіх вистави. Випускник Інституту
архітектури Микола Кочер-

ган зобразив господаря —
Трохима. Його дружину
Настю зіграла четвертокурсниця Інституту економіки та
менеджменту Олександра
Перцович. Трохи гумору
і комедійності до образів
Хведора та Домахи додали
першокурсник Інституту
екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола Олег Деркач і студентка другого курсу
Інституту права та психології
Світлана Макогонська.
Та особливо вдалася роль
Ганни (виконала студентка
п’ятого курсу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Зоряна Мисяк). Дівчина вміло зіграла знедолену жінкупокритку, яка, потрапивши
у скрутну життєву ситуацію,
не забуває, що несе відповідальність не лише за своє
життя, а й за життя сина.
Студентка чудово зуміла
передати весь біль і сумніви
жінки. Акторці вдалося зіграти й вікові зміни — від молодої жінки до старшої, яка на
смертному одрі відкриває
найбільшу таємницю свого
життя — зізнається рідному
синові у своєму гріху.
Роль сина наймички
Марка зіграв третьокурсник Інституту енергетики та

систем керування Анатолій
Ярославцев. Його кохану
Катрю зобразила студентка
першого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних
наук Ольга Шмакова.
У виставі також взяли
участь троє студенток, які
виконували роль подружок
Катрі — першокурсниці
Інституту хімії та хімічних
технологій Ірина Дроздович
і Анна Павук, першокурсниця Інституту гуманітарних
та соціальних наук Марта
Ратушна.
Цікавинкою вечора став
виступ гостей із Запоріжжя — хору української пісні
„Дніпро“ Запорізького національного державного
технічного університету.
Молодь із Півдня виконала
п’ять композицій. Особливістю їхнього співу є народний
стиль. Сильні голоси хлопців
та дівчат, їхня мелодика ніби
перенесли всіх у давні традиції степової України.
Незважаючи на те, що
цей колектив досить молодий (має лише два з половиною роки), їхній спів
вже неодноразово високо
оцінювали на різноманітних
творчих конкурсах у багатьох куточках нашої країни.
Зокрема, минулоріч молодь
виборола гран-прі на V від-

критому обласному фестивалі-конкурсі стрілецької
пісні „Красне поле“ в Хусті
(Закарпаття).
— У Львові ми вже вдруге. Минулого року брали
участь у вшануванні пам’яті
Тараса Шевченка на загальноміському рівні. До Політехніки завітали на запрошення
керівника Народного дому
Степана Шалати. Ми приїхали з Шевченківською тематикою. А загалом у репертуарі
нашого хору — понад чотири
десятки різнопланових композицій, — розповів керівник
хору Анатолій Тиховський.
Виступи гостей викликали бурхливі овації. Гімн
„Просвіти“ „Реве та стогне
Дніпр широкий“ глядачі співали разом із запорізькими
студентами, а після закінчення аплодували стоячи.
Завершальним акордом
вечора став виступ зведеного хору Львівської політехніки у складі Народного
чоловічого хору „Орфей“ та
Народної хорової капели
студентів „Гаудеамус“ у супроводі Народного симфонічного оркестру під керівництвом диригента Назара
Яцківа. У їхньому виконанні
прозвучала пісня „Лічу в неволі“ (соліст Тарас Різняк) та
„Заповіт“, яким урочисто закінчився святковий концерт.
Наталія ПАВЛИШИН
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Студентське життя стане
цікавіше

К

олегії та профбюро ІКНІ й ІАРХ Львівської політехніки 5 березня зробили
новий крок у своїй діяльності — поповнили команди новими людьми, які
принесуть чимало цікавих ідей.

В Інституті архітектури на звітно-виборній конференції очільницею студентства
на ще один термін (2013/2014 навчального року) обрали п’ятикурсницю Ірину
Камшій.
В Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій на звітній
конференції новачки ознайомилися
з діяльністю кожного відділу профбюро. У семи відділах цього студентського самоврядного органу працює
35 активістів.
— Усі охочі долучитися до роботи
в профбюро попередньо писали мотиваційні листи, ділилися своїм баченням

роботи. А на засіданні ми провели співбесіду, задавали їм креативні запитання,
щоб побачити, наскільки вони творчі
і які цікаві ідеї мають до тої чи іншої
теми. Врешті, прийняли дев’ятеро нових
людей, — розповів другокурсник ІКНІ,
активіст відділу корпоративних зв’язків
профбюро Іван Карпа.
Н. П.

соціальний проект

Лярш має таланти

С

туденти Львівської політехніки ще
раз продемонстрували свою небайдужість до суспільних проблем. Саме
завдяки проекту активних політехніків у Львові відбувся конкурс-концерт
для людей із особливими потребами.
13 березня у міському Палаці культури
ім. Гната Хоткевича пройшов чудовий
вечір — „Лярш має таланти“. Присутні
мали нагоду насолодитися чудовими
віршами, запальними танцями і навіть
перенестися на мить до Парижа.

У конкурсі взяли участь люди з особливими потребами, що входять до громадської організації „Спільнота „Ковчег“
(Лярш), яка є Міжнародною федерацією
135 християнських спільнот з розумово
неповносправних осіб та їхніх асистентів.
Метою цього проекту було дати можливість неповносправним людям, які
є членами цієї спільноти, реалізуватися
та продемонструвати свої таланти. Для
втілення задуманого до акції залучили
чимало спонсорів та волонтерів, які
підтримали та допомогли організувати
свято. У майбутньому організатори планують зробити свято традиційним і щоб
його учасниками ставали всі охочі.
Цей захід був відкритий, тож глядачів
зібралося ціла зала. Особливим гостем,
а також членом журі став учасник теле-
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проекту „Україна має талант“ скрипаль
Олександр Божик.
Учасники конкурсу змагалися у таких
категоріях: етюд, слово, пісня та танець.
Не було байдужих, коли читали вірші
Тараса Шевченка, гуморески Павла Глазового, а особливо зворушували пісні.
Справжнісінький фурор серед глядачів
створив запальний український танець.
Також конкурсанти представили два
етюди. Під час першого номера створили
паризьку атмосферу: учасники, як справжнісінькі актори, своєю грою і французькими мелодіями дали можливість кожному відчути себе на мить у Франції. Другий
етюд вразив неочікуваною розв’язкою:
наприкінці виступу один із учасників
безпосередньо на сцені запропонував
руку і серце своїй коханій. Глядачі і журі
вітали закоханих бурхливими оплесками.
На завершення концерту виступив
скрипаль Олександр Божик, подарувавши глядачам декілька авторських
композицій.
Насамкінець відбулося нагородження призами всіх учасників. Загалом
у конкурсі-концерті взяло участь 54 учасники, 33 з яких неповносправні. Решта —
це асистенти, які працюють з ними щодня і допомагали їм у виступах.
За матеріалами інформагенцій

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав із обранням Вселенським Архиєреєм Папу Римського
Франциска і запросив його відвідати Україну з нагоди 1025-річчя
Хрещення України. Глава УГКЦ
відзначив, що Святіший Отець
добре знайомий з Українською
церквою, „яка пройшла мученицький шлях“, і висловив упевненість,
„що зможе розраховувати на
підтримку Його Святості“.
У Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові 14 березня
у рамках виставки „Мистецька
Шевченкіана“ відбулася екскурсія-лекція наукового співробітника
музею, поетеси Ярослави Павличко „Крізь усі перепони — віщі та вічні слова“. Відвідувачам показали
28 примірників перших видань
Шевченка (вийшли у Празі, СанктПетербурзі, Києві, Харкові). Лектор
також згадала і про художню
творчість Шевченка (у музеї є чотири картини Кобзаря), звернувши
особливу увагу на портрет батька
Тараса Григоровича, який прикрашає стіни виставкової зали. У музеї
зберігається також перо Кобзаря,
яким він писав свої твори.
Студенти кафедри соціології та
соціальної роботи ІГСН Львівської
політехніки долучилися до добрих
справ. Вони взяли участь у проектах „Світло в оселі“ та „Подаруймо
тепло“. Відтепер студенти разом із
ГО „Самопоміч“ допомагатимуть
дітям із інтернатів та самотнім
старшим людям. Волонтери наголошують, що долучитись до добрих справ може кожен.
Понад 10 тис. раніше недоступних
документів, які висвітлюють історію українського визвольного
руху, стали відкриті завдяки спеціальному електронному архіву
в інтернеті. Презентація Е-архіву
відбулася 19 березня у головному читальному залі наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка. Архів
містить документи та матеріали,
що висвітлюють діяльність ОУН:
збройного підпілля (ОУН, УПА,
УГВР), дисидентського та масового національно-демократичного руху в другій половині XX ст.,
а також документи репресивних
структур окупаційних режимів.
За матеріалами інформагенцій
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День львівського дерева:
вшановувати означає берегти

Я

в номінації „Естетичноцінне дерево
Львівщини“, — 29 метрів.
— Великоплодий дуб Політехніки
підлягає охороні як цінна пам’ятка.
Найпевніше, його посадили в середині
ХІХ століття. Такої породи дубів у місті,
як і загалом в Україні, — одиниці, бо
їхня батьківщина — Північна Америка.
Хоч молоді насадження цього виду для
озеленення територій добре проростають, такого поважного віку й такої
краси великоплодого дуба точно не
знайдеться в цілій Україні, — переконаний фахівець.

кщо свято Ви асоціюєте лише
з червоною відміткою релігійного календаря, то знайте, що трохи
відстаєте від моди ХХІ століття, яке
в свій календар „назбирало“ свят на
кожен день. Деякі офіційні й неофіційні дні — доволі символічні, деякі
потрібні як нагадування про щось
дуже важливе, що часто забувається
й губиться у буднях, ще інші — цікаві
далеко не всім.

„Нічиїх“ днів уже нема
Наприклад, День Валентина святкують здебільшого закохані, дні слова
„дякую“, смайлика, обіймів, шефа
або кота — весела нагода привітати
друзів, а про 14 березня — день числа
Пі знають хіба математики. Цікаво,
що святкування їм слід розпочинати
рівно о 1:59 ночі, бо разом із датою
ця цифра складає перші шість знаків
числа π (3.14159).
А вчорашнє свято стосується всіх.
Щороку 20 або 21 березня в штабквартирі ООН у Нью-Йорку дзвонить
дзвін миру. З 1971 року — це незмінний атрибут Всесвітнього Дня Землі,
який у багатьох країнах відзначають
разом із весняним рівноденням.
Дзвін миру означає заклик до солідарності й спільної відповідальності
за збереження життя і культури на
планеті. День Землі має „побратима“ — День Матері-Землі 22 квітня,
а також „донечку“ — Годину Землі, на
яку останньої суботи березня традиційно відмовляються від використання електроенергії, щоб звернути увагу
на проблеми живої природи і зміну
клімату планети.

Львівські дерева
потребують спокою
Як продовження теми Дня Землі
митці Музею ідей спробували прищепити місту традицію святкування
Дня львівського дерева. Перший раз,
наслідуючи італійські та американські
традиції, у Львові вшанували дерево
21 березня торік. Кольорові шпаківні
від студентів-дизайнерів технологічного факультету Національного
лісотехнічного університету України,
дерев’яні лавки, QR-код, вечірнє підсвічування та посвідчення громадянина Львова отримав у подарунок майже

Зберегти
не можна зрізати

100-літній клен, що росте за адресою:
вул. Валова, 18. Сьогодні львів’яни
мали би вшановувати зелених міських
мешканців вдруге.
— Акції природозахисників і митців привертають увагу громадськості
до потреб дерев. Але вони корисні,
тільки якщо „залучати до святкування“ дерева, які не належать до списку
найстарших чи найрідкісніших порід
у місті. Такі дерева краще взагалі не
чіпати, бо насамперед їм потрібен
спокій. З особливо цінних дерев маємо збирати насіння, висаджувати та
вирощувати гарне потомство. Я переконаний, що широкому загалу не
треба знати, де у Львові в природних
умовах ростуть рідкісні види, бо більше знайдеться тих, хто їм нашкодить,
аніж тих, хто захоче допомогти, —
зазначає доцент кафедри ботаніки,
деревинознавства та недеревних
ресурсів лісу НЛТУ України Анатолій
Шовган.
Особливе дерево, яким навіть
рекламують Львів на своїх сайтах
екскурсоводи, — могутній великоплодий дуб, що росте справа від
входу в головний корпус Львівської
політехніки. Діаметр стовбура велетня
сягає 1 метра 43 сантиметрів, а поперечник крони — майже 32 метри.
Висота дуба, який у 2010 році у Всеукраїнському конкурсі „Національне
дерево України“ посів перше місце

Особливо цінні дерева у Львові зникають із різних причин. Поставити кому
перед останнім словом наведеної
вище фрази-підзаголовка часто намагаються люди, які мають доволі грошей, щоб купити квартиру в історичному районі Львова, зробити крутий
ремонт, але раптом їм стає зрозуміло,
що побудувати гараж під вікнами заважає якесь дивне дерево. Один вихід:
„зберегти не можна, зрізати!“. Таку
саму думку легко нав’язати старшим
людям, що мешкають у під’їзді, застрашивши великими руйнуваннями,
які може завдати квартирам крона
зеленого старожила, якщо її здолає
якийсь буревій.
Саме така коаліція виступає проти
старої ялиці кавказької та сосни чорної,
що ростуть у одному з подвір’їв на
перехресті вулиць І. Труша і академіка
С. Рудницького.
— Лише кілька мешканців довколишніх будинків розуміють, що старі
й рідкісні дерева треба берегти, і захищають їх. Завдяки цьому дерева ще
живі. Там недалеко ростуть ще й туя
західна, єдиний у Львові кладрастис
жовтий (вілія) та магнолія верболиста, яка зацвітає першою з усіх львівських магнолій: точно 1 або 2 квітня.
Всі ці рослини внесено у заповідний
фонд міста. Колись багатії садили біля
своїх будинків дерева, саджанці яких
виписували з розсадників усього світу, а тепер — здебільшого карликові
видозміни. По-своєму, вони також
цінні, але ж їх ніде не видно, часто
гинуть, — розповів Анатолій Шовган.
Анна ГЕРИЧ
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Світлина Анни Герич

Як „Рокаш“ „Співаночкою“ весну
до Львова прикликав

Я

скравий закарпатський фольк-рок
гурт „Rock-H“ (Рокаш) виступив
у Львові, незважаючи на великі снігопади, що буквально паралізували
місто 15 березня. Під час тематичного
вечора „In Vinko Veritas“ у нічному клубі „Picasso“ музиканти також презентували кліп на композицію „Співаночка“
з нового альбому „Отава“.

Відео на одну з 11 композицій другого
альбому знімали частково в Ужгороді та
вперше в історії кліпів гурту — у Львові.
Його оператором, як і попереднього
на пісню „Палиночка“, став Ярослав
Мончак, а самі музиканти у кліпі — в образі радянських стиляг. Як зазначив під
час прес-конференції керівник гурту,
композитор Віктор Янцо, поштовхом
до зйомок відео саме на цю пісню був
її шалений успіх у хіт-параді радіо FM
„Галичина“. У кліпі музиканти не радять
дошукуватися великої ідеї, бо її там
просто нема. Навпаки — відео старалися зробити легким для сприйняття
і світло-весняним.
Третій альбом, до якого вже готові
чотири нові пісні, „Рокаш“ пообіцяв презентувати на Мукачівському фестивалі
вина 12 – 14 січня 2014 року. Для нього
вже й назву придумали — „Білий день“.
Як і в попередніх альбомах, в основі всіх
його композицій однозначно буде закарпатський фольклор. У ньому ідеолог
гурту почувається, як риба у воді.
— Ймовірно, що колись ми вдамося до певних експериментів. Та наразі
музичний стиль „Рокашу“, який уже
завоював для нас багато прихильників,
тримає мене в золотій клітці. Вирватися
з неї і знову кинутися у пошуки — це
великий виклик і велика небезпека для
музиканта, — зізнається Віктор Янцо.
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Віктор постійно шукає найдавнішу
і найрізноманітнішу закарпатську етніку.
Якщо більшість того, що співає „Рокаш“, має
сороміцькі автентичні акценти, — це тому,
що пісні гурту призначені творити дружню,
компанійську атмосферу для слухачів. Судячи з усього, цієї мети вони досягають легко.
Саме Львів керівник гурту називає
містом, для якого співати хочеться найбільше. Та якщо в студентські роки у Львівській національній музичній академії
імені Миколи Лисенка своєї русинської
говірки Віктор намагався позбутися, то
тепер за „таку файну балачку“ львів’яни
впізнають учасників „Рокашу“ на вулиці.
І навпаки: пророків у своєму краї не буває, — пересвідчилися музиканти.
— На Закарпатті охоче платять гонорари київським чи закордонним
артистам. А нам, що співаємо своєю
мовою, — не надто охоче. Не знаю, чому
найбільше нас сприйняв Львів. Коли я тут
вчився, мені казали: „Ти — мадяр! Сиди
там тихо, бо ти так говориш, що тобі краще мовчати!“. Тепер як я шось вповім, то
воно так файно звучить всім! І то добре,
бо головне, щоб не було русифікації. На
Закарпатті часто тепер переходять на
російську. Я думаю, як нам дійсно важко
висловити думку по-українськи, то краще
вже говорити тим діалектом, який у нас
побутує. Говори, як тебе навчила твоя
мати! — наголошує композитор.
Екстремальні умови пішохідного добирання білими кучугурами не завадили
львів’янам дотриматися оголошеного
дрес-коду: під музику з обох „рокашівських“ альбомів публіка танцювала
у вишиванках. А потім, пробираючись
домів нічним мегазасніженим Львовом,
наспівувала веселі, часом трошки сороміцькі закарпатські мотиви.
Анна ГЕРИЧ

Симфонічний оркестр Львівської
політехніки долучився до загальноміського святкування 199-річчя від дня народження Кобзаря.
13 березня спільно із різними музичними колективами Львівщини
він виступив на сцені Львівської
обласної філармонії: музиканти
виконали кантату Дениса Січинського „Лічу в неволі“ — твір на
слова Тараса Шевченка.
На екрани України в 2013 році
мають вийти двадцять вітчизняних художніх фільмів різних
жанрів. Як повідомили в Держкіно, однією з найбільш очікуваних
прем’єр є фільм Віктора Андрієнка „Іван Сила“. В основі картини — історія знаменитого силача
Івана Фірцака, який у 18 років
став артистом цирку і побував
на всіх континентах, вражаючи
публіку незвичайними фізичними
здібностями. Прем’єра запланована на літо-осінь. Очікуйте також на художні фільми „Гамер“,
„Люби мене“, „Загублене місто“
і анімаційні стрічки „МикитаКожум’яка“ та „Хто боїться
дядечка Бабая“.
Проект „Казкоманія“ у Львові
привітав Ліну Костенко з днем
народження в особливий спосіб — подарував виставу на її
слова. Прем’єра музично-поетичної вистави „З Днем народження,
пані Ліно!“ (музичний подих
етно-гурту „Ойкумена“ гармонійно вплітається у вінок поезії)
відбулася 19 березня у Палаці
культури імені Гната Хоткевича.
27 – 31 березня у Львові пройде
XI сезон Lviv Fashion Week —
марафон виставок, презентацій,
показів і вечірок. Особливістю
цього сезону стане проведення
показів і презентацій у різних місцях — принцип, характерний для
основних тижнів моди у Європі.
Дизайн цьогорічного Lviv Fashion
Week — еко-стиль. Колекції
осінь-зима-2013 продемонструють українські дизайнери,
модельєри з Польщі й Росії. Спеціальний гість XI сезону — один
з найкращих сучасних дизайнерів
України Федір Возіанов. Студентські покази заплановані на
28 березня.
За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

Мільйон ідей і один олівець

П

виставку молодих графіків
у галереї „Прімус“.

ереможець Всеукраїнського студентського
конкурсу карикатури і шаржу ім. Едварда Козака третьокурсник факультету дизайну ЛНАМу Іван Савенок
у майбутньому не бачить
себе ані карикатуристом,
ані шаржистом: те, що намалювалося для конкурсу
за один день, — „це просто
через бажання розвитку,
щоб попробувати різне“.
— Як Ви пояснюєте для
себе й для інших свою подану на конкурс серію малюнків „Люди-опариші“?
— Я хотів охарактеризувати через малюнок людину.
От пан Богдан Пікулицький — викладає в нас ілюстрацію, любить лінорит,
суху голку, все, пов’язане
з друком, тому й з’явився
на моєму малюнку валик
і напис „я це люблю“. Наступне обличчя — Петро
Нагірний, який читає у нас

дизайн упакування і постійно ходить із наплічником. „Мені це не подобається“ — фраза, котру
він не любить чути від студентів, бо ставить перед
ними завдання об’єктивно,
з погляду соціуму, а не
суб’єктивно, пояснити, чим
та чи інша упаковка хороша
або погана. Щодня повертається з роботи у Дубляни,
де живе, щоб грати на гітарі
у своїй рок-групі „Хмародери“ — через те й зображена хмарка з блискавкою.
Ну і живописець Теодозій
Салій — викладав композицію, рисунок, завжди
нам казав, що золотий перетин — це найголовніше.
— Решта неконкурсних
опаришів же без облич…

І, взагалі, чому люди бачаться Вам власне як опариші?
— У котромусь із них кожен
може впізнати себе. Щодо
такого бачення, то воно виникло тому, що асоціюю
людей із паразитами, які
виїдають усе на нашій планеті. Доля людства трагічна:
якщо настане кінець світу,
то тільки завдяки нам самим, яких уже не зупиниш
у ритті могили собі.
— Звідки у Вас такі похмурі думки?
— Просто люблю дивитися
документальні фільми, які
розповідають про правдиві речі. Наприклад, дуже
вразив фільм Джоша Фокса
„Gasland“ про важкі екологічні наслідки видобування
сланцевого газу в Америці:
великі компанії викуповують значні території, риють
там глибокі ями, закидають
у них багато хімікатів і підривають — земля й вода
стають непридатні до життя. І це чекає й на Україну,
зокрема, на Львівську область, де є Олеське газове
родовище.
— Виграш у конкурсі якось
стимулював Вас до наступного етапу творчості, до нових ідей, задумів?
— Звичайно. Хоч іще замало часу для великих звершень. Наразі подавав свої
роботи „Знаки зодіаку“ на

— Ви з самого початку навчання означили себе як
графіка чи були хитання
між живописом, скульптурою, іншими жанрами?
— Живопис мені теж подобається, але він більше годиться для звільнення емоцій. У графіці ж приваблює
можливість придумувати
нові техніки. Люблю чорнобілу гаму й червоний колір.
У дитинстві червоний дуже
любив, потім розлюбив,
а тепер помітив, що в мене
у гардеробі багато червоних
речей. Надаю перевагу малюванню простим олівцем
і лінером, загалом — чим
тонша лінія виходить, тим
краще.
— Що Ви любили малювати раніше і що любите
тепер?
— Тато привозив тюбики
з фарбою з-за кордону —
і я всі сімейні альбоми всередині, особливо обличчя,
„прикрашав“. У 5 класі мій
друг затягнув мене у художню школу (якби не він,
то я би, може, був спортсменом — серед однокласників найшвидше бігав).
Там я малював те, що задавали, — натюрморти,
живу природу тощо. Твор-

чо думати почав аж на третьому курсі у коледжі мистецтв в Ужгороді: викладач
Іван Небесник почав вчити
нас графічних програм на
комп’ютері, показував нам
журнали, фільми — я взявся малювати щось своє.
Тоді й призвичаївся жити
сам і думати про майбутнє.
Після коледжу провчився рік у Закарпатському

художньому інституті. Приміщення в цьому закладі
мале, тому всі студенти
почувались як одна дружна
сім’я. Незважаючи на це,
я не бачив там перспективи — в інституті ті ж самі
викладачі, що й в коледжі,
нічого нового, тож вступив
до ЛНАМу.
Тепер люблю малювати
обличчя, руки — вловлюю
через них характер. Бувають вечори, що не можу заснути, бо в голові крутиться
мільйон ідей. Ті ідеї, які

сподобались, запам’ятовую
і втілюю. Кожен день — це
нові ідеї: вчора запланував
одне, а встав нині з іншим
настроєм, то малюю інше.
Хотів би мати фотоапарат,
щоб фіксувати цікаві зображення та використовувати їх як ідеї для графіки
й живопису. Сподіваюся,
на старших курсах буде вже
більше часу для власної
творчості…
— І яка ж творча перспектива для графіка у Львові?
— Коли приїжджаю додому в Мукачеве, то не
відчуваю там жодного натхнення. Бо нема творчої
атмосфери в домі: порожні
стіни, мама все прибирає,
дбає, аби було чисто. А тут,
у Львові, у своїй гуртожитській кімнаті навіть безлад
мене надихає. Взагалі, саме
місто більш творче, люди
приємніші і цікавіші, зі своїми поглядами, думками.
Після закінчення академії
в ідеалі хотів би спочатку
знайти роботу, яка не була б
стресовою, а потім — бути
вільним художником і мати
свою майстерню.
Наталя ЯЦЕНКО
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Сніг
Сніг лежав одинокими острівцями і тихо помирав під легеньким березневим сонцем. Він був втомлений життям,
почорнілий та нещасний, як стара квола людина. Всі радості та гріхи молодості, давно забуті ним і усіма довкола,
тепер чомусь пригадувались до найменшої дрібниці. Здавалося, він зітхає та сумує за щасливими днями. Попри те
про деякі речі він шкодував… Його останні подихи були настільки тяжкі та жалісні, що дивитися на все це було сумно.
А колись він був свіжим та молодим. І все йому тоді
здавалося під силу. Він загравав із перехожими, дружив
зі сміливим та відчайдушним вітром, зухвало кидаючи
всім виклик. Кружляв у білому вальсі з коханкою-завірюхою, яка у танці пронизливо реготала дзвінким голосом.
Він умів бути чарівним та казковим. І тоді всі зачаровані,
затамувавши подих, дивилися на нього, а він творив дива.
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Вкривав тихенько всю землю білим покривалом і нашіптував їй на вушко старі добрі казки, як нашіптує матуся перед
сном своїй любій дитині. А та смішно посапує носиком
і просить розказати казочку ще.
У передноворічну ніч його чекали особливо… Він інколи
дозволяв собі просто не прийти… І тоді свято, звичайно,
відбувалось, але воно було не таким, яким хотіли його бачити. Бо без снігу зникала магія, було якось по-буденному
нецікаво, не було справжнього свята!
Сьогодні він був старим, кволим та одиноким. Лежав
тихо та мирно, усвідомлюючи те, що наближається його
кінець… Ніхто вже не захоплювався ним. І він тихенько
танув.
Ми — сніг…
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії
Львівської політехніки

Кросворд
Горизонтально:
5. Найвищий ступінь розвитку, розквіт. 6. Організм із зміненим ДНК. 10. Опера С. Рахманінова. 11. Четверта частина року. 12. Ісламський радикальний рух, що зародився
в Афганістані. 13. Барак у США. 16. Продукт харчування.
19. Нерухома частина генератора, двигуна. 21. Кущова
рослина з великими запашними квітками і колючими стеблами. 22. Дружина Зевса. 23. Літера грецького алфавіту.
25. Установка, де відбувається керована ланцюгова реакція
поділу атомних ядер. 27. Певне коло ролей, що відповідає
сценічним даним актора. 29. Протестантська богослужбова
книга. 31. Хижий ссавець із цінним хутром, поширений поблизу прісноводних водойм. 34. Невелика дощечка, на якій
художник змішує фарби під час роботи. 35. Короткий усний
наказ в армії. 36. Чотиримісна карета, верх якої розсувається
і опускається. 37. Ім’я лиса у творі І. Франка. 38. Німецький
концерн, відомий виробник електротехнічного, телекомунікаційного обладнання, комп’ютерів.

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 8

Вертикально:
1. Число, одержане після множення. 2. Фігурна лінійка для
викреслювання кривих ліній. 3. День тижня. 4. Сатирична
стаття в газеті, журналі. 7. Пастух-вершник, що пасе табуни
коней у степах Північної Америки. 8. Ріка в Парижі. 9. Той,
хто займається чим-небудь не як професіонал; любитель.
14. Місто в Київській області. 15. Пристрій комп’ютера, призначений для виводу на екран текстової та графічної інформації; дисплей. 17. Сяйво навколо голови святих на іконах;
німб. 18. Великий гурт овець. 19. Тихоокеанська промислова
риба. 20. Вихід клоунів на манеж. 24. Велика африканська
антилопа. 26. Фірма спортивного одягу. 28. Підстилка, яку
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кладуть під ступню у взуття. 30. Весільна пісня у давньогрецькій ліриці, а також бог шлюбу. 31. Іноземні гроші, які
використовують у міжнародних розрахунках. 32. Піщаний
горб на узбережжі моря, озера, що наносить і пересуває
вітер. 33. Трав’яниста отруйна рослина; борець.

J

Якби всіма країнами керували жінки, то в світі
не було би війни. Було би багато країн, які не
розмовляють одна з одною.

J

J

J

― Ви розмовляєте англійською?
― Тільки зі словником. З людьми ще соромлюся.

Склала Христина ВЕСЕЛА
J

J

J

Розмовляють дві блондинки:
― У тебе який зір?
― Мінус п’ять.
― Холодно, напевно…

J

J

J

Вчителі називають це списуванням, а ми
називаємо це командною роботою.
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Легалізація заробітної
плати — запорука збільшення
майбутньої пенсії
Своєчасна й повна сплата платежів
у Пенсійний фонд України, а також
забезпечення заробітною платою
працівників не менше мінімальних
соціальних стандартів — це обов’язок
кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників.
Виплата заробітної плати у „конвертах“ — тягар сучасності, який тягне
за собою багато негараздів як країні,
так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює майбутній
соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та
державних соціальних фондів. Тому
легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним
з найпріоритетніших напрямків.
Гарантований рівень мінімальної
заробітної плати чимало роботодавців
просто ігнорують і змушують робітників працювати на ще меншу зарплату,
часом зовсім не декларуючи оплату
їхньої праці. Або ж, бажаючи уникнути
зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату готівкою.
У цьому випадку йдеться про „тіньові”
заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування
до Пенсійного фонду. Мають місце
негативні наслідки цього явища і для
самого працівника, який позбавляє
себе гідної пенсії у майбутньому.

Працівник, який отримує зарплатню в „конверті“, є повністю беззахисний перед роботодавцем. Усна
домовленість жодним чином не
фіксується юридично, роботодавець
сплачує стільки, скільки вважає за потрібне, і доти, доки вважає за потрібне.
Працівник не має жодних доказів на
підтвердження дійсного розміру своєї
заробітної плати та трудового стажу.
З 2000 року в Україні діє система персоніфікованого обліку, яка
надає кожній застрахованій особі
можливість безоплатно отримувати
відомості про себе, тобто з якої суми
заробітної плати, скільки та за який
період сплатив роботодавець до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця
система дозволяє застрахованій особі
контролювати процес формування
своєї майбутньої пенсії, вимагаючи
від роботодавця своєчасної та повної
сплати внесків.
Дуже важливо, щоб громадяни
усвідомили, що їхня згода отримувати
зарплату „в конвертах“ позбавляє їх
соціального захисту. Адже пенсію вони
матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.
Управління Пенсійного фонду
України в Залізничному
районі м. Львова

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ЛФ № 004280, виданий
Державним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бурбана Ярослава
Григоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кринського Олега
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Турби Ірини Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Юрків Ірини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Пісоцької Ганни
Михайлівни;
утрачений студентський квиток № 08622809,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кравченко
Поліни Павлівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Донця Євгенія Віталійовича.

За несплату єдиного внеску ― пеня
та штрафні санкції
Своєчасність і повнота сплати єдиного
внеску є основною умовою для визначення періодів страхового стажу
та здійснення страхових виплат громадянам. Отже, наймані працівники
безпосередньо зацікавлені в належному розрахунку їхніх роботодавців
із Пенсійним фондом України. Що ж
до страхувальників, то порушення
платіжної дисципліни означає для
них негативні фінансові та юридичні
наслідки. Адже суму єдиного внеску,
своєчасно не нараховану та/або не
сплачену в строки, встановлені законодавством, вважають недоїмкою
та стягують із нарахуванням пені та
штрафних санкцій, платнику надсилається вимога.
Пенсійний фонд України вніс зміни до Інструкції про порядок нара-

хування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Зокрема, Інструкція доповнена
нормою, яка встановлює, що коли
страхувальник на день відправлення йому органом Пенсійного фонду України вимоги не повідомив у
встановленому порядку про зміну
місцезнаходження або місця проживання, вимога однаково вважається
врученою (навіть у разі поверненя як
такої, що не знайшла адресата). Якщо
страхувальникові неможливо вручити
вимогу поштою через його відсутність
або відмову прийняти вимогу, вона
вважається врученою у день, відзначений поштовою службою, із зазначенням причини невручення. Така
сама норма поширюється й на рішення

про нарахування пені й застосування
штрафів.
Зміни стосуються також Порядку
ведення органами Пенсійного фонду
обліку надходжень сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування й інших платежів. Документ, зокрема, доповнений
нормою, яка відносить розрахунок
про нараховані суми єдиного внеску
за календарний квартал у розмірі
мінімального страхового внеску за
кожний місяць для „спрощенців“
до документів, на підставі яких
здійснюється облік сум нарахованих
платежів.
Управління Пенсійного фонду
України в Залізничному
районі м. Львова
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для львів’ян і гостей міста

Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колектив кафедри іноземних мов
ІГСН Львівської політехніки сердечно вітає зі 70-річчям від дня
народження професора

21 березня — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
22 березня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
23 березня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
24 березня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Ріголетто“ (опера). 18.00.

Ігоря Петровича
КАРОГО

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької

Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і доброї долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

21 березня — „Бояриня“. 18.00.
22 березня — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
23 березня — „Пані міністрова“. 18.00.
24 березня — „Криза“. 18.00.
26 березня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.
27 березня — „Блакитна троянда“. 18.00.

Камерна сцена
21 березня — „Гойдалка на двох“. 17.00.
24 березня — „Загадкові варіації“. 18.00.
26 березня — „Три любові“. 16.30.
27 березня — „Божевільна“. 16.00.

Львівський драматичний театр імені Лесі Українки
23 березня — „Моя дорога Памела, або Як уколошкати
стареньку“. 18.00.
24 березня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00, „Лісова пісня“. 18.00.
27 березня — „Анатомія театру“ (прем’єра). 18.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
21, 22, 26 березня — „Провінційні анекдоти“. 19.00.
23 березня — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
22, 23 березня — „Так казав Заратустра“ (прем’єра). 19.00.
24 березня — „Наркіс“. 19.00.
27 березня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
21 березня — „Чарівник смарагдового міста“. 12.00,
„Повернення“. 17.00.
22 березня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
23 березня — „Все шкереберть“. 14.00.
24 березня — „Чарівне кресало“. 12.00, „Зоряний хлопчик“. 15.00.
26 березня — „Вільні метелики“. 17.00.
27 березня — „Олівер Твіст“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
23, 24 березня — Орґанний дует: Віктор Білла та Олена Мацелюх.
У програмі — твори Й. С. Баха та інших європейських
композиторів. 17.00.

О С В І Т Н І Й

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. №130257.
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