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Які у вас життєві цінності?
У кожного в житті є головні критерії, які визначають напрямок
руху, спосіб думання і світосприйняття. Для когось пріоритетом є комфортні умови проживання, праці; хтось передовсім дбає про власний достаток
і зовнішність; для декого найважливіше — самоствердитися
і домогтися кар’єрних висот…
А хтось насамперед турбується
про свій внутрішній світ і його
духовне наповнення…
Якими саме є пріоритети, значною
мірою залежить від суспільних
тенденцій, оточення, в якому
формується і розвивається
особистість. На жаль, часто саме
соціум нав’язує матеріальне світобачення, впроваджуючи певну
„моду“ цінностей, які по-своєму
формують систему взаємовідносин між людьми. Особливим
індикатором цих „віянь“ є молодь. Тож їхній спосіб мислення,
головні цілі, задля яких вчаться
і працюють, є лакмусом для визначення, чим зараз живе світ.
Звичайно, з часом як світогляд,
так і пріоритети змінюються.
Буває, що саме життя змушує
до цього, а буває, що людина
через самоаналіз приходить
до нового світосприйняття.
Хоча повсякденна колотнеча,
біг і поспіх часто не залишають
жодного шансу для роздумів,
аналізу і самозаглиблення.
Період Великого посту — прекрасна можливість для переосмислення власного життя. Саме в цей
час через певні обмеження можна
зрозуміти, чого в житті забагато.
Через розмову з духівником —
знайти прогалини в духовному
наповненні. До ще глибшого самоаналізу спонукує підготування
до сповіді. Адже, згадуючи свої
прогріхи, маєш можливість побачити, які чинники призвели до
того чи іншого кроку і які плоди
довелося пожинати.
Кажуть, щоб життя було гармонійне, треба бути насамперед
у згоді із самим собою. Для
того, аби зрозуміти, що саме
потрібне і якими мають бути
життєві пріоритети, священики
радять щодня читати і обдумувати бодай кілька Біблійних віршів.

Назар Клим, студент четвертого курсу Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки:

„Любов, повага, спорт“
Для мене пріоритетними у житті є любов близьких, повага і спорт.
Саме в час Великого посту я намагаюся обмірковувати свої вчинки,
ходжу до сповіді, обмежую розваги і багато працюю над собою.
Якщо порівнювати мій світогляд кілька років тому і тепер, то зараз
більше задумуюся над своїм життям. У людях найбільше ціную
чесність: якщо щось пообіцяв, то вже не можу підвести.
Соломія Турко, студентка факультету декоративно-прикладного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв:

„Усвідомлення пріоритетів
приходить із віком“
Здоровий спосіб життя, здоров’я моїх рідних і друзів та створення
щасливої сім’ї — головні орієнтири мого життя. Бувають моменти,
а інколи й обставини, які змушують зупинити свій щоденний біг
і задуматися над тим, як і для чого живу. Погляди і світосприйняття змінюються з часом, і краще усвідомлення, що насправді важливе, приходить
із досвідом. Мені подобаються люди, для яких пріоритетами є щирість, відвертість
і правдолюбство. Підлість, підступність не допускаю у своє життя.
Олег Казанівський, студент першого курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Життєвий орієнтир — релігія“
Найважливіше для мене любов, те, як я виглядаю, і нормальне
ставлення до людей. Як і в кожного, в мене бувають моменти,
коли замислююся над тим, як живу. Кардинальних змін після
цього нема, але дещо намагаюся змінювати. Хоча, порівняно
з кількома роками раніше, моє мислення суттєво змінилося. Зараз я розумію, що маю обов’язки, є межа між тим, що можна, а що не можна. Голов
ним орієнтиром у житті для мене є релігія.
Оксана Серкіз, аспірант Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки:

„Важливі особисті якості“
Головними для мене є відповідальність, ввічливість, доброзичливість.
У людях ціную відкритість, чіткість, не люблю дволикості, зверхності.
Навпаки, подобається позитив, легкість і активність у спілкуванні.
Коли відчуваю, що в моєму житті щось іде не так, тоді аналізую, що
саме роблю неправильно, чому та чи інша ситуація спричинила такі
наслідки. Багато чого хочеться змінити, тому роблю висновки і рухаюся далі.
Андрій Краснощеков, студент четвертого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Стараюся робити акцент на духовності“
Моє життя — це друзі, сім’я, любов. У людях найбільше ціную
вірність. Не допускаю до себе тих, кого переповнює злоба. Перед
тим, як щось робити, завжди обдумую і аналізую, чи роблю це
правильно, щоб потім не було негативних наслідків. Зараз я кардинально змінився, по-іншому ставлюся до життя. Раніше духовні речі мене майже
не цікавили, а зараз навпаки стараюся більше про це думати.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Книжковий світ, що разом
з нами двадцять літ

З

цієї нагоди в актовій залі
головного корпусу 2 квітня,
у день створення видавництва Львівської політехніки,
Всесвітній день книги і авторського права та Міжнародний
день дитячої книги, відбулася
урочиста академія, де присутні змогли ознайомитися з виставкою найкращих видань
і досягненнями видавництва.

До свого свята колектив підійшов із вагомими здобутками, адже
нині видавництво має власну поліграфічну базу та налагоджену мережу
книгорозповсюдження, сповна забезпечує навчальний процес університету
підручниками, посібниками й монографіями. Світ побачили їхні видання
на природничу, економічну, суспільну,
технічну та гуманітарну тематику.
Імпрезу, на яку прийшли автори, книговидавці, поліграфісти, книгорозповсюджувачі, партнери і просто друзі,
відкрила працівниця видавництва Олеся Пастущак. Її привітання доповнив

чудовим виконанням музичних творів
квартет камерного оркестру Львівської
політехніки „Поліфонія“.
— З погляду історії двадцять років — це мить, — відзначив у своїй
доповіді директор видавництва Іван
Паров’як. — Та ці двадцять років для
Львівської політехніки і нашого видавництва — доволі великий період,
сповнений значних досягнень та здобутків.
Іван Павлович зробив короткий
екскурс у минуле, згадавши добрим
словом „першопрохідців“ — першого

директора видавництва Богдана
Крохмального, завідувача відділу комп ’ют ерн о-видавничих
систем Миколу Проданюка й тодішнього першого проректора
професора Петра Костробія.
Становлення видавництва
припало на нелегкі економічні
умови початку дев’яностих: виробничі можливості дільниці
оперативного друку в структурі
дослідного заводу були занадто
слабкі, а потреби у видавничій продукції невпинно зростали. Щоб вийти
з цієї непростої ситуації, керівництво
університету вирішило реорганізувати
видавництво, об’єднавши довкола
нього всі видавничі та поліграфічні потужності в єдиний видавничо-поліграфічний комплекс. І це рішення на перспективу дало згодом дуже позитивний
результат, ставши водночас доброю
підвалиною створення сучасного книжково-журнального видавництва.
Закінчення на 6 с. →

вручення дипломів

Свято випускників і викладачів

У

Особливість цієї події полягала в тому,
що своїх магістрів обидві кафедри
підготували до випуску вперше, тому
цей день став святковим не лише для
випускників, а й для їхніх наставників.
Молоді фахівці почули напутні слова
від заступника директора інституту,
завідувача кафедри хімічної інженерії
професора Володимира Атаманюка,
голови ДЕКу, начальника лабораторії
Філії ПАТ „Карлсберг Україна“ („Львівська пивоварня“) Наталії Кущик, завідувача кафедри органічної хімії

Світлина Катерини Гречин

п’ятницю, 5 квітня, щасливими
власниками дипломів стали 14 магістрів (5 дипломів з відзнакою) спеціальності „Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів“
кафедри органічної хімії і 9 магістрів
(1 диплом з відзнакою) спеціальності
„Процеси та обладнання хімічної технології“ кафедри хімічної інженерії
ІХХТ Львівської політехніки.

професора Станіслава Воронова, його
заступника доцента Юрія Панченка та
доцента цієї ж кафедри Володимира
Дончака. Від імені випускників щиру

подяку викладачам за добру науку
і теплі побажання висловила магістр
Мар’яна Дзьобан.
Катерина ГРЕЧИН

4

[студії]

ч. 12 [2812]
11 — 17 квітня 2013

працевлаштування

Як студентам шукали роботу
Центрі міської історії Центрально-Східної Європи
з 2 по 4 квітня уже втретє цього
року відбулися тематичні круглі столи, за якими зустрілися
студенти, випускники вишів,
викладачі та представники компаній, що шукають талановитих
і цілеспрямованих працівників.

Світлина Анни Герич

У

Цього разу до організаторів —
програми стажування „Перший
кар’єрний крок“, що діє при
Львівській міській раді, ГО „Асоціація фахівців з управління людськими ресурсами“ та Студентської ради
Львова, — долучилася Колегія та проф
ком студентів і аспірантів Львівської
політехніки. Зустрічі були організовані
за трьома напрямами: „Менеджмент“,
„Інформаційні мережі зв’язку“ й „Містобудування“. Участь у діалозі взяли
також студентський мер Львова Іван
Попович, керівник відділу працевлаштування ЛНУ ім. І. Франка Ірина
Сновидович, доцент кафедри менеджменту економічного факультету
цього ж вишу Оксана Жук та директор
Інституту економіки і менеджменту
Львівської політехніки Олег Кузьмін.
Хедлайнерами зустрічей стали
компанії: „Fast Food Systems“, МакДо-

зустріч

нальдс, готель „Дністер“, „МТС“, „Київстар“, Архітектурно-проектне бюро
SIM, проектний інститут „Львівський
промбудпроект“ та інші.
Йшлося про особливості організацій та вимоги до майбутніх спеціалістів, чітко прозвучали відкриті вакансії
кожної. Представники багатьох компаній радили студентам і випускникам не
боятися починати кар’єру з найнижчої
сходинки.
— Більше 40 % тих, хто приходить
на співбесіди, не можуть відповісти
на запитання: ким ви хочете в нас
працювати? „Зачепитися“ — то неправильна відповідь. Людина повинна знати, чого вона хоче. Крім
досвіду, навіть волонтерського, який

однак добре вказує на ініціативність, претендент на посаду має чітко визначитися, що
саме він хоче робити і чи саме
з цією командою, — зазначила
керівник відділу з управління
персоналом готелю „Дністер“
Христина Русін.
Молоді, яка претендує на так
звані офісні вакансії, працедавці
вказували на потребу доброї
фахової підготовки і знання англійської (або німецької) мови,
вміння оперативно довчитися.
Всі присутні на зустрічах отримали
папки з інформаційними матеріалами
та спеціальними анкетами, заповнивши які, ставали претендентами на
співбесіду.
Варто зазначити, що за результатом попередніх круглих столів, на які
запрошували фінансистів, ІТішників,
економістів та студентів, що шукають
роботу у сфері туризму, 70 % тих, хто
заповнив анкету, пройшли співбесіди.
Більшість із них, за словами начальника відділу кадрів ЛМР, керівника Асоціації фахівців із управління людськими
ресурсами Галини Бордун, отримали
позитивну відповідь працедавця.
Анна ГЕРИЧ

Максим Гринів: гейм-дизайнер,
що зробив себе сам

В

ідкриту лекцію „для програмістів, але не математиків“, для політехніків, яким набридло бути лише
ними, запрезентував 5 квітня студентам другого і третього курсів кафедри
прикладної математики ІМФН геймдизайнер Максим Гринів.

Випускник кафедри, розробник гри
Contre Jour, яка була визнана кращою
грою 2011 року на iPad Game of The
Year й отримала відзнаку IMGA award,
засновник студії Mokus Games завітав до студентів рідної кафедри, щоб
розповісти багато всього різного. І не
тільки про мобільні ігри.
Зокрема, Максим відверто зізнається, що сам добрим політехніком
ніколи не був. Вступивши до університету у 16 років, на пари ходив неохоче,
лектори його не змогли зацікавити, —

натомість займався брейк-дансом,
лижним спортом та полюбляв довго
спати. А відтак перескладати іспити
і навіть бути на межі виключення
з університету йому доводилося не
раз. Але навіть як слід не спробувавши
себе в навчанні, Максим надто самовпевнено радив нинішнім студентам
наслідувати його приклад.
„Якщо розумієте, що нічого не
отримуєте від цього, то кидайте на півдорозі“, адже „добрим програмістом
станете тільки через рік напруженої
практики, а не 5 – 6 років в університеті“; „мій диплом згодився мені тільки
раз — при отриманні чеської візи“
і „якби студенти-програмісти Політехніки платили за навчання по 20 тисяч
доларів у рік (втричі менше, ніж у престижних вишах Європи і США), то університет міг би запросити мене читати

вам деякі курси“ — ось кілька ще не
найгостріших тверджень лектора.
Розповівши про власний життєвий
шлях: від працівника автосервісу та
кондуктора маршрутки до відомого
гейм-дизайнера, що має контракти
з найбільшими компаніями світу (наприклад, Майкрософт), Максим провів
зустріч у режимі запитань-відповідей.
Крім суто практичних настанов
щодо розробки, програмування і просування ігор в інтернеті, лектор порадив студентам не боятися нових
технологій, думати про свою цільову
аудиторію, особливості і вимоги ринку,
не забувати про реальне життя поза
комп’ютером (займатися спортом,
вчитися грати на гітарі тощо) і цінувати
власний час.
Анна ГЕРИЧ
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конференція

Проблеми електроніки
та інфокомунікаційних систем
а кафедрі електронних
засобів інформаційнокомп’ютерних технологій
Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської
політехніки 2 – 4 квітня відбулася XVI щорічна відкрита науково-технічна конференція з проблем електроніки та інфокомунікаційних
систем.

Конференцію, яка уже шістнадцятий рік поспіль традиційно розпочинається у перший вівторок квітня, відкрив
заступник голови оргкомітету професор кафедри Дмитро Заячук. Вітаючи учасників конференції, директор
ІТРЕ професор Іван Прудиус
відзначив, що інститут готує
фахівців з мікронаноелектроніки, інфокомунікаційних, телекомунікаційних та
радіоелектронних систем.
Тож саме такі конференції
допомагають готувати молоді наукові кадри і є певною
науковою школою.
Про перебіг конференції,
її мету і завдання розмовляємо з одним із її організаторів Дмитром Заячуком.
— Коли задумували проведення таких конференцій, найперше прагнули
організувати для аспірантів
і молодих науковців своєрідний стартовий майданчик,
де вони могли б набувати
досвіду ведення наукових
дискусій, вчилися обговорювати свої наукові результати,
дізналися, який інтерес викликають їхні дослідження,
обмінювалися досвідом,
думками стосовно розвитку
різних проблем електроніки
та інфокомунікаційних систем. Зрештою, щоб почули
зауваження, рекомендації,
побачили слабкі місця, шукали партнерів, налагоджували контакти найперше
в межах України, знали, над
якими проблемами працюють їхні колеги з інших ви-

Світлини Катерини Гречин

Н

шів. Не секрет, що наші молоді науковці мають не так
багато шансів брати участь
у зарубіжних чи й навіть
українських конференціях.
— Як пройшла цьогорічна
конференція?
— Вона була насичена цікавою інформацією, новими науковими надбаннями,
плідними науковими виступами і дискусіями. Було
заслухано 79 доповідей,
з них — 39 усних і 40 стендових. Цікаво було спостерігати, як виросли і зміцніли наукові школи, зокрема
й у Львівській політехніці.
Захоплювали виважені доповіді аспірантів професора Леоніда Василечка з кафедри напівпровідникової
електроніки. Йому вдалося
організувати потужну наукову групу, яка має дуже
добрі контакти з німецькими університетами. Про те,
що дослідження проходять
ефективно, свідчили доповіді аспірантів Наталі Огонь та
Ольги Харко, які виступали
у перший день роботи конференції. Завдяки зазначеним контактам вони мають
добру матеріально-технічну базу для отримання таких достойних результатів.
Жваві дискусії викликала
доповідь Світлани Петрицької, аспірантки професора
Юрія Романишина з кафедри ЕЗІКТ про дослідження
нейронних мереж та асистента цієї ж кафедри Олексія Ліске з наукової групи

доцента Віктора Гоблика,
який доповідав про нові
результати з проблем випромінювання антен. Найприємніше те, що є молоді
люди, які хочуть займатися
наукою, не дивлячись на
проблеми експериментальної науки з технічним
і матеріальним забезпеченням, отримують варті уваги
результати, обговорюють їх
на конференціях, а потім публікують у престижних наукових журналах, зокрема
й університетському Віснику „Електроніка“. Авторитет
конференції щорічно зростає, як і число її учасників.
До нас приїжджають молоді люди з різних університетів, наукових інститутів,
виробництв, які займаються
спорідненими дослідженнями. На цьому тлі наші
аспіранти виглядають достойно. Звичайно, найкращі
результати мають ті молоді
науковці, які можуть проводити свої дослідження
в кооперації із західними
університетами. На жаль,
якщо нема обладнання, на
якому можна зробити експеримент, не варто сподіватися на гідний результат.
У Політехніці на кожному
курсі завжди знайдуться
два-три студенти з дуже
світлими головами. Коли ж
їх вдається долучити до
науки, то разом із добрим
науковим керівником і можливістю скооперувати свої
зусилля з західними інституціями вони досягають

вагомих результатів. А такі
можливості завжди трапляються, адже європейські
університети мають добре
обладнання, та їм часто бракує ідей. В нас вистачає ідей,
але не завжди є можливість
їх реалізувати. Власне, такі
можливості треба використовувати на користь української науки.
Інша проблема — недосконале знання іноземної
мови. Не всі молоді науковці
на міжнародних конференціях, де потрібно встановлювати контакти, готові дискутувати на складні наукові
теми англійською мовою.
Свої конференції ми проводимо тільки українською.
До того ставимося принципово, адже, на нашу думку,
повинні мати майданчик,
де можна відпрацьовувати
українську термінологію,
нові наукові поняття тощо.
Відвідувати подібні конференції мають можливість і студенти старших
курсів кафедри електрон
них засобів інформаційнокомп’ютерних технологій.
До них їх залучає багаторічний організатор конференцій Дмитро Заячук. П’яти
курсники, які побували на
конференції, із захопленням
діляться враженнями від
почутого і побаченого.
Катерина ГРЕЧИН
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Книжковий світ, що разом
з нами двадцять літ

На участь у ЗНО-2013 року зареєструвалося 322 тис. осіб. З них близько
25% — випускники минулих років. Про
це повідомила директор Українського
центру оцінювання якості освіти Ірина
Зайцева. Зовнішнє незалежне тестування традиційно почнеться в червні
(3 червня пройде тестування з хімії,
27 червня — зі світової літератури). Додаткова сесія відбудеться 4 – 11 липня.

Світлини Катерини Гречин
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Нині видавничо-поліграфічний
комплекс виготовляє та розповсюджує
видавничу продукцію, щороку видає
понад 300 назв навчально-методичної літератури, багато підручників
і посібників мають гриф профільного
міністерства. Всі видання доступні
для читачів Науково-технічної бібліо
теки університету, як у друкованій,
так і електронній версіях. Видання
вже здобули певні нагороди на міжнародних форумах, всеукраїнських
конкурсах, неодноразово перемагали у різних номінаціях на книжкових
форумах у Львові, ставали „Книжкою
року“, є учасниками багатьох книжкових виставок в Україні.
Працює видавництво і на випере
дження часу, успішно запровадивши
апробовану систему „друк на вимогу“:
на індивідуальне замовлення друкують книжки, яких уже нема у продажу, накладом від одного до кількох
примірників. Окрім цього, через їхній
сайт можна ознайомитися з усіма
книжковими новинками, тезами доповідей наукових конференцій, матеріалами наукової періодики тощо, через
інтернет у системі „книга — поштою“
придбати книжку, яка зацікавила.
Вже традиційними стали „Тижні книги
у Львівській політехніці“ і знайомство
з новими виданнями через інформаційний бюлетень „Пан Книгар“.
У планах видавництва — співпраця
з новими навчальними підрозділами
університету, модернізація поліграфічної бази, впровадження нових технологій, дальший розвиток електронних
видань, продаж прав на видання

Академії Cisco при кафедрі телекомунікацій ІТРЕ Львівської політехніки надано
статус Центру підготовки інструкторів
(ІТС). ITC — це академія, яка добре
зарекомендувала себе у співтоваристві
академій. Тут якісно готують інструкторів за навчальними програмами Академії Сisco, передаючи їм свій досвід.

книжок за кордоном, видання наукових і науково-популярних журналів,
тісніший взаємозв’язок із навчальним
і науковим процесом.
Почесну місію — привітання колективу з двадцятиліттям від ректорату
виконав проректор із науково-педагогічної роботи професор Анатолій
Загородній. Зачитавши накази ректора,
Анатолій Григорович вручив директорові видавництва Івану Паров’яку
нагрудний знак університету за високі досягнення та багаторічну працю,
а також з нагоди 20-річчя заснування
видавництва. Не зосталися без уваги
й ветерани: з рук Анатолія Загороднього
вони отримали грамоти, дипломи університету й подяки за сумлінну працю.
Цього дня ювіляри, продукція яких
вже стала брендом високої якості не
лише в Україні, а й за кордоном, почули на свою адресу теплі і щирі слова
привітання від виконавчого директора
„Клубу львівських поліграфістів“ Роксоляни Зацерковної (яка також зачитала
вітальний адрес від ректора Львівської
академії друкарства Богдана Дурняка
й усього професорсько-викладацького
складу), президента Українського товариства геодезії і картографії професора
Ігоря Тревого, завідувача кафедри містобудування ІАРХ професора Галини
Петришин, директора ІБІД професора
Зіновія Бліхарського, директора МІОКу
доцента Ірини Ключковської, директора НТБ Володимира Шишки, голови
університетського товариства „Просвіта“ професора Христини Бурштинської
й отримали гарні подарунки.
Катерина ГРЕЧИН

Уряд затвердив план заходів із
підготовки та видання впродовж
2013 — 2020 років „Великої української енциклопедії“. Про це йдеться
у постанові Кабміну, ухваленій на
виконання указу Президента. Згідно
з документом, Національна академія
наук працюватиме над розробкою
концепції та словника енциклопедії,
а Держкомтелерадіо сприятиме висвітленню у ЗМІ процесу її підготовки.
Голова парламентського підкомітету
з питань вищої освіти Ірина Фаріон
ініціювала заснування студентської
премії імені Мелетія Смотрицького.
5 тисяч гривень вона вручатиме щороку одному зі студентів української
філології Національного університету
„Острозька академія“. Про це інформує
прес-служба ВО „Свобода“. Стипендіат
має демонструвати найвищий результат річного семестрового контролю
і провадити наукову та громадську
діяльність національного спрямування.
Оператор мобільного зв’язку „МТС
Україна“ запрошує молодих українських учених до участі у III Міжнародному конкурсі молодіжних
інноваційних проектів у сфері телекомунікацій „Телеком Ідея“. Спробувати свої сили можуть науковці у віці
до 35 років — студенти, аспіранти та
співробітники вишів, науково-дослідних організацій та малих інноваційних підприємств (стартап-компаній) — як індивідуальні розробники,
так і колективи. Учасникам необхідно
до 26 квітня 2013 р. зареєструватися
та заповнити анкету проекту на сайті
конкурсу www.telecomidea.ru.
За матеріалами інформагенцій
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in memoriam
березні виповнилося 40 років від дня смерті Миколи Шульги — основоположника львівської наукової школи
У
матеріалознавців. Педагога і науковця згадують його колишні студенти, а нині послідовники — викладачі
кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Політехніки

Металознавча школа Миколи Шульги
Нове у навчанні й науці
У Львівський політехнічний інститут
Микола Шульга, уродженець Чернігівщини, потрапив у 1953 році: цьому
передувало вчителювання, робота на
заводі „Арсенал“ у Києві, викладацька
й наукова робота в Куйбишевському
індустріальному інституті. У Політехніці вчений очолив кафедру металознавства та термічної обробки, впродовж
1962 – 73 років був деканом механікотехнологічного факультету.
Крім того, що Микола Гаврилович
фактично заклав основи сучасної
спеціальності „матеріалознавство“ —
організував підготовку інженерів за
спеціальністю „Фізика металів“, він
започаткував і нову наукову тематику
кафедри — пошук методів покращення властивостей сталей і спеціальних
сплавів. Під його керівництвом було
захищено 20 кандидатських дисертацій. Наприкінці 1960-х для наукових
потреб на кафедрі встановили дві
індукційні печі, рентгенівський дифрактометр, створили установку для
вирощування кристалів багатокомпонентних сплавів у магнітному полі.
— Вивчення природи феромагнітних матеріалів наштовхнуло Миколу
Гавриловича на створення приладу
для вимірювання характеристик магнітних властивостей матеріалів — вібраційного магнітометра. 13 таких
приладів тоді розійшлися в різні
наукові центри, де їх використовують і досі. В Політехніці магнітометр,
удосконалений і модернізований,
знаходиться в лабораторії магнітних
вимірювань (це НДЛ-116) у 8-му навчальному корпусі. Застосовуємо його
під час виконання дипломних робіт,
держбюджетної тематики, плануємо
і для майбутніх наукових проектів, —
розповідає завідувач кафедри ПМОМ
професор Зоя Дурягіна.
Микола Шульга був членом Координаційної ради АН СРСР з фізики
твердого тіла і методичної ради Міністерства вищої і спеціальної освіти
СРСР, входив до складу керівництва
Західного наукового центру НАН України. Львівська металознавча школа
„звучала“ на теренах усього Радянського Союзу: результати її досліджень

[•]

Професор Микола Шульга працює
на рентгенівському дифрактометрі
ДРОН-3М. Кінець 1960-х років

та її науково-промислові розробки
використовували у виробництві та
наукових установах Львова, Києва,
Новочеркаська, Саратова, інших міст.

Позитивний заряд
для інших
Добра слава політехніків — закономірна, адже професор Шульга дуже
дбав про якість підготовки майбутніх
фахівців: намагався відбирати найкращих абітурієнтів, забезпечити потужні
бази для практик і дипломних проектів. Доцент кафедри ПМОМ Едуард
Плешаков згадує:
— Виробничі практики проходили
на потужних металургійних комбінатах
у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, де можна було побачити всі стадії
технологічного процесу виробництва
матеріалів. Для виконання дипломних
робіт студентів скеровували у найкращі наукові інститути в Москву,
Київ, Санкт-Петербург, Мінськ… Зазвичай, там їм пропонували вступати
в аспірантуру. Аспірантура за часів
Миколи Гавриловича була потужна:
2 – 3 особи вступали щороку, потім
залишались на кафедрі, роз’їжджались
у різні кінці Радянського Союзу і навіть
за кордон. Тоді кафедра випустила
трьох кандидатів наук — уродженців
В’єтнаму і двох — Єгипту. Загалом

маємо багато відомих випускників.
Наприклад, директор Інституту металофізики ім. Г. Курдюмова НАН України
академік Орест Івасишин, заступник
директора Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка НАНУ професор
Віктор Федірко, завідувач одного
з відділів ФМІ професор Орест Осташ,
завідувач кафедри прикладної механіки Лісотехніки професор Євген Лютий
і багато інших.
Із ФМІ політехніків пов’язує тісна
співпраця: кафедра ПМОМ має в інституті свою філію, нині науковці спільно
досліджують магнітні властивості
порошкових матеріалів. Основи цієї
співпраці — теж заслуга професора
Шульги, вмілого організатора і керівника. За словами Едуарда Івановича,
„учений умів раціонально використати
потенційні можливості кожного, був
дуже вимогливий, але і доступний,
не вивищувався над іншими, а на
свої ювілеї запрошував додому всіх
працівників кафедри. Як викладач,
був виважений, спокійний, теоретичний матеріал завжди підкріплював
прикладами із практики, багатого
досвіду“. Професор Зоя Дурягіна, яка
була останньою аспіранткою Миколи
Шульги (його не стало на першому році
її аспірантури), додає:
— На пари до професора ми йшли
без примусу, а тому, що хотіли. А він,
треба сказати, не просто читав лекцію, а щиро ділився своїми знаннями
і напрацюваннями. Гадаю, завдяки
такому позитивному заряду на старті
багато науковців успішно захистилися
і досі працюють, зокрема й на нашій
кафедрі. Якщо ми — ті, хто знали
Миколу Гавриловича, — не вшануємо
його зараз, наступне покоління вже
менше знатиме про нього. Тому на
одному з кафедральних засідань ми
вирішили назвати навчальну лабораторію металографії іменем відомого
вченого. Зробимо коротку історичну
довідку і фотодобірку, спробуємо
знайти когось із родичів Миколи Гавриловича і запросити на презентацію
лабораторії (плануємо до кінця цього
навчального року) — щоб молодші
передавали естафету пам’яті далі.
Ірина ШУТКА

8

[студії]

ч. 12 [2812]
11 — 17 квітня 2013

близьке і далеке

Не кожен менеджер із червоним дипломом
є менеджером по натурі

У

Придністров’ї, за 10 годин їзди від
Львова, є невеличке місто Рибниця. Саме звідти третьокурсник ІНЕМ
Олександр Коломієць. Із майбутнім
менеджером говоримо про філософію мудрого керівництва — в економіці та власному житті.

Будь-який досвід
корисний
— Спочатку я вчився в російській
школі, а в старших класах — у єдиній
у Рибниці спеціалізованій українській.
Там вивчав українську і російську
(у Придністров’ї офіційні мови — російська, українська, молдовська). Моя
рідна — українська, говорити нею
мене навчила бабця. У Придністров’я
її відправили з Одещини в часи Другої
світової. Я народився і виріс у Рибниці. Там до 60 тисяч мешканців. Тому
понад 30 тисяч політехніків, велике
університетське містечко спочатку
були для мене шоком. Для порівняння, в Придністровському державному
університеті ім. Т. Шевченка, в рибницькій філії, — 700 студентів.
— Чому Ти не пішов вчитися туди?
— По-перше, з дипломом цього вишу
потім важко влаштуватися на роботу:
оскільки Придністров’я — невизнана
республіка, в Молдові диплом треба
легалізовувати, а за кордоном його
взагалі не визнають. Завдяки добрим
оцінкам в атестаті я зміг взяти участь
у програмі, що дає можливість етнічним українцям, що проживають деінде, навчатися в Україні. Склав вступні
іспити. Пам’ятаю, допомагав мамі
на дачі, спека страшенна, сил нема
і тут — повідомлення, що я студент
Політехніки, — з’явилось таке натхнення! Взагалі, я міг вибрати місто
ближче додому, Вінницю чи Одесу,
але, по-перше, хотів відчути, що таке
самостійне життя, по-друге, вважав,
що там не побачу такої України і не
навчуся такої української, як тут. Крім
того, один мій земляк стільки понарозказував про Львів. Коли я вперше
приїхав сюди, закохався в це місто:
центр, де кожен будинок — це окрема
історія; ввічливі, привітні, толерантні
люди; і навіть погода, дощі і вологість,
на що багато хто скаржиться, мені
подобаються.

— А самостійність до вподоби?
— Вдома, під маминим крилом, здавалося, що я дорослий і всемогутній. Тут
не все виявилося рожеве. Спокус багато, грошей мало. На початках, бувало,
міг поснідати в п’ятницю, а повечеряти
аж у неділю… Але це корисний досвід,
бо вчить покладатися на себе, розбиратися в людях. Тепер я пристосувався.
Ще на початках освоїтись допомогли
мої земляки Іван Лисенко (теж з ІНЕМ)
і Юлія Міхальченко, свого одногрупника Василя Кузіва я міг би назвати
кровним братом. А от що для мене
дискомфортно — залишатися в гуртожитку самому на вихідні… Благо, що
в гуртожитку є інтернет: з інтересом
читаю енциклопедії. Також люблю детективи, наукову фантастику, історичні
книги. Сам пишу вірші, наразі лише російською. Надихає, звичайно, кохання.

Реальний герой
і старі-нові істини
— Не так давно у Придністров’ї вийшло
багато видань про події 1992 року —
збройний конфлікт у Придністров’ї.
Я вважаю, історію своєї країни треба
знати, бо інакше тобі можуть забити
в голову все що завгодно. У 1990-х моя
мати видавала „Рибницький вісник“,
що висвітлював тогочасну складну ситуацію, підготувала книгу пам’яті про
мешканців Рибниці, які тоді загинули.
Це не герої, а прості люди, що по кілька
днів сиділи голодні під обстрілом.
— Мама є прикладом для Тебе?
— Не тільки прикладом, а й героєм.
Вона вміє все, починаючи від того,
що смачно готує, і закінчуючи тим,
що розбирає автомат Калашникова
зі зав’язаними очима швидше, ніж
бойові офіцери. Мама навчала мене

всього. Вона переконана, що чоловік
обов’язково має вміти три речі: плавати,
водити якомога більше видів транспорту
і стріляти з різних видів зброї. Її поради,
завжди обґрунтовані й продумані, дуже
цінні для мене. Я засвоїв від неї важливі життєві принципи. Перший: ти маєш
те, що віддаєш. Йдеться не обов’язково
про матеріальне: емоції, допомога, порада, увага, іноді навіть мовчазна присутність — людина віддячить тобі за це.
Друге правило, старе і вічне, яке все ж
діє: ставитися до людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе.

Менеджер — це лідер
— Олександре, чому економіка?
— Я знав: точно не точні науки, бо
я гуманітарій. Тому думав про англійську філологію, але усвідомивши, що
з зарплатою вчителя чи викладача не
зможу забезпечити бажаний рівень
життя, вибрав те, що відповідає моїм
здібностям і може принести прибуток, — це менеджмент.
— Менеджерів нині вистачає. Не боїшся, що важко буде знайти роботу?
— Мені буде важко не тільки з цієї причини, а й тому, що в мене наразі молдовський паспорт. Спочатку я планував
після університету повернутися додому.
Але зараз там не найліпші часи, економіка в занепаді… То, думаю, залишусь
в Україні. А щодо надміру менеджерів,
тут є важливий нюанс: не кожен менеджер, навіть і той, що має диплом з відзнакою, є менеджером по натурі.
— А що має бути в цій натурі?
— Насамперед, це лідер. Людина безвольна, пасивна не зможе успішно
керувати. У мене лідерські якості проявлялися ще в дитинстві. Крім цього,
важливі комунікабельність, знання
психології, бажання приносити користь
справі і розуміння того, що чим більше працюєш для справи, тим більше
й сам отримаєш. Наразі мене цікавить
маркетинг, логістика, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Схильний до останнього, і хоч це, як кажуть,
досить складний напрям, зате дуже
цікавий і перспективний для прикордонного регіону. Думаю, я б впорався.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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не просто стіни
аглядаю у вікна рідних аудиторій, коли йду попри альма-матер. Зумисне питала й чула випадково, що так
Звипускники
само роблять мої однокурсники і навіть люди, набагато старші від нас. Пам’ятають про свої аудиторії відомі
нашого університету, зокрема, мер Львова Андрій Садовий та проректор Зорян Піх. Не сумніваюся,
що й ви, нинішні студенти, збережете в пам’яті багато всього, що відбувалося в лекційних аудиторіях Політехніки

Відремонтували.
Залишається
обладнати
Політехніка, звісно ж, хоче,
щоб аудиторії зап ам ’ята
лися студентам якнайкраще. А приблизні прикмети
доброго технічного стану
навчальних кімнат — це
коли взимку з вікон не дме
вітер, а в спекотні дні через
них не пече сонце; це якісне
освітлення та нормальні
дошки, з яких усім добре
видно написані формули,
а не чиїсь давно вишкрябані
написи й креслення, забілені крейдою. А ще у лекційних аудиторіях мають бути
вентиляційні системи, що
забезпечують провітрювання, та парти, до яких не
подреш собі нові колготки.
І так воно є у більшості аудиторій Політехніки. Чекає
на ремонт єдина велика
205-та лекційна аудиторія
IV навчального корпусу.
Та, певно, ви зауважили,
що більшість науковців, які
приїжджають із різних університетів світу виступити
перед політехніками, без
відеопроектора та мікрофона вже не обходяться. Дуже
часто їм потрібен також
доступ до інтернет-мережі.
Побувавши в навчальних
закладах хоч би й Польщі,
можна переконатися, що
стаціонарні мультимедійні
засоби стали нормою лекційних аудиторій.
— Ми особливо зацікавлені в тому, щоб встановити
стаціонарне мультимедійне
обладнання в кожній лекційній аудиторії Політехніки. Це питання на контролі
в ректора. Однак на сьогодні відеопроектор вмонтовано тільки в 406-ій аудиторії
IV навчального корпусу.
Ще кілька переносних є на

кафедрах, де викладачі мають змогу максимально
унаочнювати навчальний
процес. Думаю, що не всюди одразу, але в найбільших
аудиторіях відеопроектори
невдовзі з’являться, — про
це зазначає проректор із навчально-виробничої роботи
Володимир Крайовський.

Мер не писав
по партах
У 90-х роках ХХ століття фах
інженера електронної техніки на електрофізичному
факультеті (тепер ІТРЕ) та
кваліфікацію економіста на
інженерно-економічному
факультеті (нині — ІНЕМ)
здобув мер Львова Андрій
Садовий.

— На економічному
факультеті, пригадую, на
стінах аудиторії висіли портрети відомих науковців.
У спеціалізованих аудиторіях ІЕФ були різні прилади.
В 90-х роках технічний стан
аудиторій не був ідеальний.
Це ж часи становлення держави, і відповідно навчальні заклади мали скромні фінансові можливості. Щодо
цифрового відтворення
інформації, то це був перехідний період. Ера інформаційних технологій тільки
зароджувалася в Україні.
Найбільше в аудиторіях
мене цікавили розумні та
цікаві лектори. Вони навчили правильно шукати
потрібну інформацію. Я не
писав по партах. Це в школі

Світлина Анни Герич

Місце зустрічі — аудиторія!

можна бути легковажним,
а після війська вже стаєш
трошки серйознішим. Тішуся, коли буваю в Політехніці
й бачу сучасні обладнані
аудиторії. Два рази в ЛНУ
ім. Івана Франка я виступав
у ролі спікера. У Політехніці
з-за лекторської трибуни
говорити не доводилося.
Але якщо запросять і запропонують тему, на яку я можу
щось доброго і мудрого
сказати, то чому б і ні? —
зізнається міський голова.

Де улюблена
аудиторія
проректора?

У 1972 році на факультеті
технології органічних речовин закінчив навчатися проректор із наукової роботи
Зорян Піх. Як і тепер, його
кафедра технології органічних продуктів була на
3 поверсі VIII навчального
корпусу. До неї належала
одна лекційна кімната.

— Всі лекції ми слухали
в 339-ій аудиторії, яка зараз носить ім’я професора
Дмитра Толопка. Він був
організатором і першим завідувачем нашої кафедри,
читав нам у 339-ій один із
основних курсів. Тому ця
аудиторія для мене особливо пам’ятна, — розповідає
Зорян Григорович.
Проректор зазначає, що
колись парти були обписані
більше, ніж тепер. Щодо технічних засобів, то їх цікавому
студентові не бракувало:
у кінозалі 1-го навчального
корпусу викладачі показували студентам діафільми,
а згодом — навчальні відео.
— Звісно ж — сучасні
відеопроектори значно полегшують процес начитки
і сприйняття матеріалу, економлять лектору час, — погоджується Зорян Григорович. — З охотою вдаюся до
їхньої допомоги. Треба сказати, що кожен прихід в аудиторію має для мене таке
емоційне навантаження, як
30 років тому, коли я тільки
почав читати лекції. Щоразу відчуваю напруження,
мобілізацію духовних сил,
хвилювання. Цього ніколи не
позбудешся, якщо тобі важливо так викласти матеріал,
щоб студенти зрозуміли.
Анна ГЕРИЧ
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слово просвіти
енше місяця залишилося до найбільшого християнського свята — Воскресіння
М
Христового. Понад дві тисяч років тому Божий Син народився людиною, щоб пройти
земний шлях — свою Хресну дорогу, померти на хресті за наші гріхи і перемогти смерть,
воскреснувши третього дня по тому. Світлим Своїм Воскресінням Христос дав людству
надію на вічне життя і залишив нам Заповіт, як треба жити на цьому світі, щоб стати
досконалішими і щоб цей світ став кращим

„Господи, навчи мене молитися, вірити,
надіятися, терпіти, прощати і любити“
Світлому дню Воскресіння Христового
передує Великий піст, який готує нас
до свята. Верховний архиєпископ УГКЦ
блаженніший Святослав в інтерв’ю одній із газет сказав: „Піст — це час, коли
людина повинна ще раз визначитися,
що в її житті повинно бути основним,
а що другорядним. Тобто це час такого
розрізнення і час оздоровлення духов
ної свободи. Великий піст — це коли
все оживає, все відроджується. І хто
правильно переживає час Великого
посту, той переживає весну в душі,
насправді відроджується до повноти
життя“.
Практикуючі християни у цей час
складають обітниці, відмовляючись
від споживання скоромного, алкогольних напоїв, хибних звичок і т. ін.,
і приділяють більше часу молитвам
і роздумам про своє життя, звіряючи
його по життю Ісуса, приступають до
Сповіді і Святого Причастя.
Чи можуть дотримуватися цих
канонів люди, особливо молодь,
сьогодні, у бурхливий час науковотехнічного прогресу, новітніх інформаційних технологій, калейдоскопу
спокусливих і розрекламованих розваг і ласощів? Яка роль „Просвіти“
у підготовці до свята, як вона може
допомогти українцям стати досконалішими, чистішими?
Поважаючи право кожного громадянина вірити чи не вірити і яку віру
сповідувати, дотримуватися посту чи
ні, „Просвіта“ має свою позицію, яка
сформувалася з моменту її заснування, і спирається на понад тисячолітні
традиції християнської віри українців,
охрещених князем Володимиром,
і на досвід своїх попередників, для
яких найважливішим було кредо „Бог
і Україна“.
Враховуючи те, що понад сімдесят
років у брутальний, насильницький
спосіб наш народ був відлучений від
Бога, якому комуністична імперія
протиставила своїх кривавих ідолів,
і те, що досі, вже в незалежній Україні, церква відокремлена від держави

і не має можливості безпосередньо
впливати на виховання дітей, молоді, зрештою, і дорослих, які виросли
в умовах атеїстичної вакханалії, найпершим великим завданням нашого
Товариства є просвітництво. Бо тільки
освічена нація може бути сильною,
самодостатньою, гідною, такою, якою
її сотворив Господь.
Папа Римський Бенедикт XVI у
цьогорічній Різдвяній проповіді зазначив, що у сучасному світі всі біди
через те, що у людей нема місця для
Бога: „Ми повністю заповнені нами
самими настільки, що не лишається
ніякого простору для Бога, для інших,
для дітей, для бідних…“. А новообраний понтифік Франциск у своєму першому Великодньому посланні Urbi et
Orbi, зокрема, сказав: „Христос умер
і воскрес один раз назавжди і за всіх,
але сила Воскресіння, цей перехід
від рабства зла до свободи добра,
повинен здійснюватися повсякчасно, в конкретній дійсності нашого
існування, нашого щоденного життя.
Скільки ж то пустель, також і сьогодні,
повинна перейти людська істота! Насамперед, пустелею, яка є в ній, коли
бракує любові до Бога та до ближнього, коли бракує усвідомлення того,
що вона є охоронцем того всього,
чим Творець нас обдарував і далі обдаровує. Але Боже милосердя може
заквітчати і найбільш посушливу
землю, може повернути життя і висохлим костям“.
У час Великого посту „Просвіта“
звертається до студентів, усіх політехніків з порадою, як використати цей
час для духовного очищення і вдосконалення. Адже відмова від скоромних
страв є лише дієтою і нічого спільного
зі справжнім постом не має. Значно
більше важать читання Святого письма, щоденне проходження Хресної
дороги і роздумування над нею. Особливо важлива є наша щоденна щира
молитва, яка навчає „просто і мудро
ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ні не засмучуючи“. А що лю-

дині нелегко самотужки втриматися
від спокус і жити за Законом Божим,
у молитві до Пресвятої Богородиці ми
просимо Божу Матір допомогти нам:
„святими Твоїми і всесильними молитвами віджени від мене… безнадію,
забуття, нерозуміння, недбальство
й усі скверні, лукаві і хульні помисли…
погаси полум’я пристрастей моїх…
звільни мене від лютих спогадів і починань, і від усіх дій лихих…“.
Що означають ці слова? Як нам
очистити душу? Передусім — задуматися над своїм життям. Перед початком Великого посту була Прощенна
неділя, в яку ми мали перепросити
одні одних за завдані кривди — свідомі чи несвідомі і простити за завдані
нам образи. Хто не знав цього або
не встиг попросити прощення і не
простив сам, ще може це зробити до
Великодня.
Під час посту маємо навчитися
керувати своїми вчинками, словами
і думками, жити в мирі з власним сумлінням, бути терплячими до ближніх,
великодушними і лагідними, і тоді все
це стане звичним у нашому подальшому щоденному житті.
Споконвіку, готуючись до Великого дня, українці дбали і про чистоту
своєї оселі та навколишньої території,
брали участь у весняних толоках для
добра всієї громади, допомагали потребуючим, творили доброчинність.
Всі ці риси завжди були притаманні
українцям. Тоталітарний режим
страшними репресіями намагався
стерти їх із національної пам’яті. Про
це Глава нашої Церкви блаженніший
Святослав сказав: „Ми народ, у якого
вкрали історію…“. Він пригадав, що
свого часу концепцію українця сформулював його великий попередник
Йосиф Сліпий. Вона полягає в одній
простій фразі: „Бути собою“. Для
українців бути собою, за словами
патріарха, — означає будувати „український світ“.
Дарма старалися поневолювачі:
людину можна знищити фізично,
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але не її дух. Наші предки передали
українські традиції у спадок нащадкам,
навіть якщо не всі з них ще усвідомили це і не відчули цей великий скарб
у своїй душі.
Звісно, що наше оновлення не поч
неться одразу, як за помахом чарівної
палички. Та головне — захотіти стати
кращими, чистішими і спробувати зро-

бити до цього бодай перший крок. Почнімо своє очищення словами молитви
до Господа: „.навчи мене молитися,
вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити“.
Рада Товариства „Просвіта“
ім. Т. Шевченка Національного
університету „Львівська політехніка

отака історія…

Родина Косачів:
репресовані, та нескорені
Чи уникла б
репресій Леся
Українка?
У цій публікації ми не
говорили про долю
найславетнішої з родини Косачів — Лариси. Вона не дожила до
„Великої революції“.
Нещодавно, 25 лютого,
минуло 142 роки від
дня її народження, а 1 серпня цього року
виповниться 100 років від дня, коли поетеса покинула цю грішну землю. А якби
славетна українка ще жила у 20-ті чи
30-ті, то чи не спіткала би її доля наймолодшої сестри та інших членів родини?
Від правлячого режиму, який нищив усе
українське, всього можна було сподіватися. Адже в сталінські часи із творчої
спадщини Лесі Українки викинули все
те, що пробуджувало національну свідомість, а перед війною її твори взагалі
вилучили зі шкільної програми і повернули вже під час війни в радянській,
соціалістичній інтерпретації.
Свою думку про це Ізидора КосачБорисова висловила так: „Відповідь
знає кожний, хто читав Лесині твори.
Чесна і послідовна, вона ніколи не примирилася б із владою у новітній країні
неволі“.
А ще одна велика українка написала:
Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Мій предковічний,
мій умитий росами,
космічний,
вічний,
зоряний, барвінковий…
Коли ти навіть звався — Малоросія,
твоя поетеса була Українкою!
Початок у числах 10, 11

„Хто пішов під кулі,
хто — в полярне
сяйво…“
На процитованих вище рядках
з вірша Ліни Костенко можна
було б поставити крапку, але,
гадаю, розповідь буде неповна,
якщо не передати атмосферу,
в якій жила родина Косачів за радянської влади, і нічого не сказати
про їхні погляди. Про це можемо
дізнатися з „Оперативної інформації НКВС
УРСР про українську інтелігенцію“, яка зберігається в Галузевому державному архіві
СБ України (ф.13, спр. 1224, арк. 1 – 99) і опуб
лікована Василем Даниленком у книжці
„Ізидора, рідна сестра Лесі Українки…“.
Можна лише здогадуватися, як оперативники збирали і записували розмови
в середовищі української інтелектуальної
еліти, але сьогодні завдяки цим „донесенням“ ми дізнаємося надзвичайно цікаві
речі, які змушують нас дивитися на суспільно-політичні процеси в Україні в часи
радянського режиму зовсім іншими очима, ніж подавала це комуністична наука.
Ось лише неповний перелік осіб із оточення родини Косачів: Грушевські, Лисенки
(дві доньки і син композитора), Матушевські
(дружина і сини члена Центральної Ради
Ф. Матушевського), науковці Григорій Холодний та Олена Терниченко, композитор
Лев Ревуцький, художники Кричевський,
Фотій Красицький (онук Шевченка по
лінії його сестри Катерини), письменниця
Людмила Старицька-Черняхівська (донька
М. Старицького), мистецтвознавець Наталія
Коцюбинська, оперна співачка Клеопатра
Тимошенко, артистка Кропивницька, донька петлюрівця, медик Ніна Бойко та інші.
Майже всі вони були звинувачені по справі
СВУ, засуджені на концтабори чи розстріл.
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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наш календар
11 квітня — Міжнародний день
визволення в’язнів із фашистських
концтаборів.
12 квітня — День авіації та космонавтики.

Пам’ятні дати
12.04.1823 — народився Олександр
Островський, російський драматург, автор п’єс „Гроза“, „Безприданниця“.
12.04.1954 — помер Олесь Донченко, український письменник.
14.04.1629 — народився Ганс Крістіан Гюйґенс, нідерландський фізик,
математик і астроном. Винайшов
маятниковий годинник, відкрив
кільце планети Сатурн.
14.04.1768 — в Україні під проводом Максима Залiзняка та Івана
Гонти почалося найбільше повстання проти польського панування.
14.04.1841 — народилася Христина
Алчевська, український педагогпросвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерідзе, український скульптор,
кінорежисер і драматург.
14.04.1910 — помер Михайло Врубель, російський художник, автор
ікон і розписів Кирилівської церкви
в Києві, ескізів для розписів Володимирського собору.
15.04.1452 — народився Леонардо
да Вінчі, італійський маляр, архітектор, скульптор, винахідник та
філософ.
15.04.1844 — народився Теофiл
Копистинський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура,
український поет i етнограф.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці
зіткнувся з айсберґом і затонув
„Титанік“.
15.04.1918 — помер Іван НечуйЛевицький, видатний український
письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошинський, український композитор.
15.04.1980 — помер Джанні Родарі,
італійський письменник, автор дитячих книжок „Пригоди Цибуліно“,
„Казки по телефону“.
16.04.1828 — помер Франціско Хосе
де Гойя, іспанський живописець
і графік.
16.04.1848 — скасування панщини
в Габсбурзькій імперії, до складу
якої входила тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карманський, український поет-модернiст,
перекладач „Божественної комедії“ Данте.
17.04.1873 — помер Семен ГулакАртемовський, славетний український композитор i оперний
співак.
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виставка

коротко

Становлення демократії в Чехії у світлинах

У

Виставку „20 років на празьких площах“,
яка ілюструє шлях чехів до становлення
демократії у країні, презентував Генеральний консул Чеської Республіки
у Львові Давід Павліта (на світлині)
разом із дружиною.
Представив гостей проректор Львівської політехніки Юрій Рашкевич, наголосивши на тому, що ця акція буде
першим кроком для інтенсифікації
зв’язків Генерального консульства Чехії
і Львівської політехніки.
Роботи, представлені на виставці,
ілюструють історичні події двадцяти
років чеської незалежності: це світлини,
які зроблено на майданах і вулицях Праги, які фіксують демонстрації, виступи,
мітинги, акції. На плакатах висвітлено
місця, де чеський народ творив історію
своєї країни.
Давід Павліта наголосив, що чехи не
мають схильності до патетичної національної гордості і є надзвичайно самокри-

Світлина Наталії Павлишин

львівських вишах для студентів відкривають частинку становлення демократії в Чехії. 2 квітня виставку, приурочену двадцятиліттю відновлення
державності цієї республіки, побачили
політехніки.

тичними. Тому історію країни ілюструють
не крізь призму досягнень і успіхів, а такою, якою вона була насправді. Генеральний консул переконаний, що відновлений
погляд на празькі площі дуже корисний
для українців. Насамперед для того, щоб
було усвідомлення, якими зусиллями
здобувається і зміцнюється демократія.
Наталія ПАВЛИШИН

дозвілля

У

Студенти не лише вчаться,
а й відпочивають

же вкотре активісти Колегії та профкому студентів та аспірантів доводять, що студентське життя можна
зробити надзвичайно цікавим і різноманітним. Цьогоріч весна дуже сприяє
лижні, тож 29 березня 35 політехніків
із різних інститутів і курсів покаталися
на лижах у Буковелі.

Організував поїздку туристичний відділ
Колегії та профкому Львівської політехніки.
— Це був чудовий відпочинок із масою
задоволення і позитиву. Багато людей
вперше стали на лижі і були дуже щасливі.
Ми їх „посвятили“ в „чайники“. Був навіть
один „чайник“, який вдруге стояв на лижах,
але попри те, навчив дівчинку теж їздити
на лижах, то ми йому дали прізвисько „самовар“ — голова всіх „чайників“. Було дуже
весело! — розповів про поїздку очільник
туристичного відділу Микола Брич.
Надалі студенти планують організовувати поїздки за кордон. Зараз уже
ведуть перемовини з туристичними
фірмами, щоб поїхати в Італію.
— Ми шукаємо недорогі поїздки,
щоб це було доступно студентам. Тим
більше, що до 21 року віза не потрібна.
Тобто є можливість їхати. Хочемо, щоб
студенти не лише „гризли граніт науки“,
а й могли гарно і цікаво відпочивати, —
наголосив активіст самоврядування.
Наталія ПАВЛИШИН

У Хрестопоклонну неділю, яка цього
року збіглася зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці,
у Львові традиційно відбулася
багатотисячна Хресна хода. Ходу
очолив Високопреосвященний
архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор. Похід був від
храму св. Архистратига Михаїла до
собору св. Юра. У спільній молитві
взяли участь духовенство Львівської архиєпархії, монашество,
студенти Львівської духовної семінарії Святого Духа, представники
влади міста й області, ректори та
студентство львівських вишів.
Організація української молоді
„Спадщина“ відсвяткувала
25-річний ювілей. Під час
молебню у храмі Преображення
Господнього учасники організації
отримали благословення та привітання від отця Ярослава Чухнія.
Під час урочистостей презентували відео про діяльність організації від 1991 року і до сьогодні.
Минулого тижня двоє видатних
українців — Юрій Шухевич та
Лариса Крушельницька святкували свої ювілеї. 2 квітня з нагоди
80-річчя депутати Львівської
облради привітали Героя України
Юрія Шухевича і вручили йому
відзнаку обласної ради. А 5 квітня
у Львівській національній науковій
бібліотеці ім. В. Стефаника відбулося урочисте відкриття виставки
„Лариса Крушельницька: портрет
на тлі епох“. Із ювілеєм видатну
львів’янку привітав міський голова
та вручив Почесний знак святого
Юрія. Голова ЛОР передав вітання
ювілярці від імені депутатського
корпусу та подарував картину.
Третя Всеукраїнська акція „Зробимо Україну чистою!“ відбудеться
20 квітня. Завдання акції — підвищити обізнаність молоді
з питань реалізації екологічної
політики, необхідності щоденних
дій кожного громадянина у сфері
збереження навколишнього середовища, ощадливого використання ресурсів і досягнення гармонії з природою. ВГІ „Зробимо
Україну чистою!“ — це елемент
загальносвітового руху Let’s do it,
world, що об’єднує понад 7 мільйонів людей у 96 державах.
За матеріалами інформагенцій
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студентський лідер

Дмитро Возний:
„Лише той, хто йде, досягає мети“

П

ерше знайомство з
четвертокурсником
Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки Дмитром Возним
відбулося на звітно-виборній конференції профбюро цього інституту, на
якій хлопець був одним із
трьох кандидатів на голову студентського осередку.
Його презентація одразу
приємно вразила: все було
чітко і зрозуміло навіть
тим, хто не має стосунку
до діяльності інститутського студентського самоврядування. Зараз хлопець не
лише головує в профбюро
ІНЕМ, а й поєднує це з керуванням культмасовим
відділом Колегії та проф
кому студентів і аспірантів
Політехніки.

У своїй діяльності Дмитро
старається все систематизувати. Він переконаний, що
такий самоменеджмент допомагає йому ефективніше
використовувати свій час
і встигати поєднувати дуже
багато, часто різноманітних
справ.
— На другому курсі я активніше почав займатися не
лише навчанням, а й громадською роботою. Хоча
навчання для мене пріоритетне завжди. Я планував
вступати в аспірантуру, хоч
зараз розумію: попри те, що
наука мені дається досить
легко (вчиться на підвищену
стипендію, також отримував стипендію Верховної
Ради України), я потребую
постійного руху, хочу щось
організовувати, працювати
в різних напрямках. Третій
курс навчання став піковим у моїй громадській
роботі. Адже, щоб очолити
профбюро, потрібно було
мати відповідну базу. Тож
я активно долучався до найрізноманітніших подій, —
розповів про себе Дмитро
Возний.

Хлопець у роботі ініціативний, йому подобаються
нові ідеї. Всю роботу виконує разом із усіма. Бо
переконаний: для того, щоб
справа була ефективніша,
треба не лише продукувати
думки, а й „варитися“ в цьому цілим колективом:
— Дуже подобається
новаторство, але я не „авантюрист“. Ніколи не „стрибатиму з головою“ невідомо
куди, лиш би це була свіжа
ідея. У всьому мусить бути
здоровий глузд і надійне
підґрунтя. Тому перш ніж
щось робити, все добре
зважую, продумую.
Вже зараз студент планує своє майбутнє. Тому
все, над чим працює, спрямоване на перспективу.
Його мрією є власне евентагентство (організація різноманітних заходів). Чималу
підтримку в цьому задумі
має від старшого брата,
який також закінчив ІНЕМ
і зараз викладає там. Тож
Дмитро сподівається, що
це буде їхня спільна справа.
— Молодій людині для
успіху треба хоча б щось
робити. Часто студенти закінчують університет і сподіваються на грандіозний
старт. Але будь-який роботодавець запитає про
практичний досвід. Тому
треба проявляти себе при
першій нагоді, не боятися брати на себе відповідальність — це інвестиції

у власне майбутнє. Коли
я вступав на економіку,
то казали, що пропозиція
економістів на ринку праці
надто велика. Насправді
є багато людей, які мають
теоретичні знання, тоді як
завжди є потреба в людях,
які прийдуть і будуть працювати, а не вчитися застосовувати свої теоретичні
знання на практиці. Якщо
мати цікавий підхід і розуміння предмету, то місце
для роботи завжди буде.
Львів — дуже прогресивне
місто, і тут є простір для
саморозвитку, — наголосив
молодіжний лідер.
Мій співрозмовник переконаний, що головним
ворогом успіху є страх поразки. Якщо хочеш досягти певної мети, то треба
йти до неї. Все одно рано
чи пізно настане момент,
коли треба буде діяти. То
чому не робити це зараз,
коли ти в колі людей, яким

ня. Вільний час він також
присвячує своїм друзям.
Любить багато подорожувати, тож не пропускає жодної
нагоди піти в гори, поїхати
на екскурсію чи побувати
десь за кордоном. Йому
подобається відкривати для
себе нові цікаві місця.
На першорядних позиціях для хлопця є й саморозвиток. Він займається
спортом. Із шестилітнього
віку зацікавився бадмінтоном, а в 14 – 15 років почав
займатися ним професійно:
їздив на обласні змагання,
вступивши до університету, виступав за збірну
Політехніки (до 2012 року).
Подобається також футбол,
плавання й активна робота
над собою у тренажерному
залі.
Також захоплюється літературою. У підлітковому
віці, коли відчував необхідність довести самому собі,
що чогось вартий, поринав

„Молодій людині не треба боятися
брати на себе відповідальність —
це інвестиції у власне майбутнє.“
довіряєш, які завжди підстрахують? Його кредо —
„відкинути страх і хапатися
за кожну добру нагоду
отримати новий досвід ,
проявити себе“. І голов
не — йти вперед, працювати і розвиватися в усіх напрямках. Лише тоді можна
досягнути своєї мети.
У колективі Дмитро найбільше цінує спілкування
без бар’єрів. На його переконання, організація — це
так, як сім’я, — тому має
бути цілковите порозуміння, спільне зацікавлення.
Саме такий моральний клімат сприяє досягненню високих результатів.
У житті Дмитра Возного
найважливіше — спілкуван-

у світ практичної психології. Зараз читає твори Еріха
Марії Ремарка, Агати Крісті.
Подобається відвідувати
театри.
— Дивлячись, які зараз
тенденції прогресують серед молоді, можу впевнено
сказати, що зараз модний
тренд окультурення. Якщо
раніше був пік дискотек,
то зараз є дуже велике зацікавлення театрами, філармонією і книгою. Це ж
спостерігаю і між своїми знайомими, однокурсниками.
Часом, якщо їм не цікава чимось пара, то вони читають
книжку, — завершив свою
розмову студентський лідер.
Наталія ПАВЛИШИН
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чари мельпомени

коротко

Кохання з піснями, танцями
і стрілецьким шармом

Д

обре нове — незабуте старе, яке
викликає ностальгію і бажання
повторного перегляду. Саме за таким
принципом, „на численні прохання
глядачів“, Національний академічний
драматичний театр ім. М. Заньковецької відновив у своєму репертуарі виставу Я. Барнича „Шаріка“.
„Шаріка“ — романтична оперета про
історію кохання молодої угорки та мужнього українського хлопця, січового
стрільця, вперше постала на львівській
сцені у грудні 1995 року. Відтак її було
зіграно 200 разів. Відомо, що „Шаріку“
ставили ще й до і під час Другої світової
війни у Станіславові — під час однієї
з вистав загін гестапівців заарештував
майже весь склад проводу ОУН…
У цій легкій і невигадливій виставі поєднано всі улюблені виражальні засоби
заньківчан — співи, танці, просто музика.
Драматизм упереміш із гумором набуває

розважальності, можливо, трохи одноманітної і задовгої (вистава має антракт), але
загалом позитивно-поетичної. Режисерпостановник вистави народний артист
України Федір Стригун надав постановці
яскравих національних барв — у виставі
звучать пісні Я. Барнича, І. Веселовського, М. Гайворонського, Р. Купчинського,
Л. Лепкого, Р. Савицького.
Дивлячись виставу, глядач має змогу
доторкнутися до душевної грані життя січових стрільців — вони були не тільки відважні захисники рідного краю, а й освічені, талановиті, веселі, романтичні молоді
люди, які мріяли про кохання, співали про
нього, шукали його і теж не менш відважно захищали. Можна знову погодитися
з театрознавцем Оксаною Паламарчук,
що „Шаріка“ захопить „і вже літніх людей,
які більше знають про ті часи, і молодих,
для кого свята сторінка української історії
стала своєрідним відкриттям“.
Н. Я.

прем’єра

Як не треба ставити п’єсу

Л

ьвівський драматичний театр
ім. Лесі Українки представив на суд
глядача прем’єру нової вистави „Анатомія театру“ за мотивами нарису Карела
Чапека „Як ставиться п’єса“. Якщо ви
хочете досконало вивчити анатомію
театру і знати, чим живуть актори, вам
варто стати завсідником… театральної
кнайпи. Саме в одному з таких закладів і розгортаються події нової вистави.
У кнайпі з промовистою назвою „Епізод“
завжди людно, завжди лунає музика
у виконанні „живого“ оркестру. Сюди приходять ветерани сцени „у відставці“ пані
Бася (народна артистка України Жанна
Тугай) і пан Юрек (Юрій Глущук). Тут власник пан Кароль (Тарас Кіцинюк) пригощає
всіх кавою і наливає міцні напої. Мріє про
акторську кар’єру офіціантка Зося (Галина
Риба), пише свої шедеври драматург пан
Модест (Остап Дзядек) і проводить репетиції режисер пан Несамовитий (Василь Баліцький). Діалоги персонажів чергуються
із запальними піснями й музично-танцювальними номерами (хореограф — Наталія
Каспшишак). Завсідники „Епізоду“ — як
одна велика сім’я, де присутні сварки,
непорозуміння, де закохуються і розлучаються, де мріють і розчаровуються.

За півтори години дійства (режисерпостановник — заслужена артистка України Людмила Колосович) перед глядачем
проходить ціле життя — нехай театральне,
але воно — як дзеркальне відображення
перипетій реального життя не лише учасників вистави, а й тих, хто спостерігає за
ними з глядацької зали. Розподіл ролей,
конфлікти між акторами, проблеми із
декораціями, нервове напруження напередодні прем’єри — все вмістилося
в гротескну постановку. Власне, другою
назвою вистави могла би бути „Як не треба
ставити п’єсу“, адже анекдотичні ситуації,
які виникають у процесі репетицій, інколи
доходять до абсурду. Цікавим режисерським ходом стало те, що монтувальників
сцени зіграли… самі монтувальники сцени. Наприкінці вистави (а за сценарієм —
на початку прем’єри нової вистави пана
Несамовитого) на сцені з’являються фігури-силуети видатних драматургів минулого — Аристофана, Шекспіра, Мольєра,
Карела Чапека і „великого німого“ Чарлі
Чапліна (художник-постановник — Наталія Руденко-Краєвська). Вони об’єднують
усіх у єдиному режисерському задумі
і стають вершителями долі і критиками
щойно народженої вистави.
Людмила ПУЛЯЄВА

5 квітня у Львівському музеї історії
релігії відкрили виставку, присвя
чену 40-річчю його створення.
Її основна мета — ознайомлення
відвідувачів через численні документи, плакати, афіші, фотографії, експонати з історією та
діяльністю музею, починаючи
з 1973 до 2013 року. На виставці
можна побачити матеріали про
експозиції та святкові академії,
конференції та різні презентації,
нові надходження до музейних
фондів та видавничу діяльність,
„побувати“ на концертах і „відвідати“ філії музею.
Італійський культурний центр та
компанія „Артхаус Трафік“ утретє
у Львівському палаці мистецтв
представляють проект „Тиждень
італійського кіно“. З 7 до 12 квітня
дивимось на здобутки багатого
традиціями італійського кінематографа, що переживає новий розквіт. Глядачам покажуть найяскравіші сучасні стрічки. Найголовніший сюрприз фестивалю — показ
відреставрованої копії чорно-білого шедевру світової кінокласики — скандальної богемної драми
великого метра Федеріко Фелліні
„Солодке життя“.
6 квітня на першому і другому поверсі Львівського палацу
мистецтв відбувався перший
арт-еко фестиваль „Еконяка“.
Його організатори та ідейні
натхненники — молодіжний
еко-театр „Wind of Change“ та
музичний гурт „AtmAsfera“ —
за допомогою мистецьких
засобів (театральних постановок,
концертів та конкурсу мистецьких
робіт) прагнули привернути увагу
до актуальних екологічних та соціальних проблем сучасності, хотіли продемонструвати, що існує
їх вирішення, і воно залежить від
особистого та свідомого вибору
кожного з нас.
У Львівській обласній філармонії
відбувся показ вистави „Павлік Морозов“ за п’єсою Леся
Подерв’янського. Головні ролі виконували український журналіст,
громадський та політичний діяч,
актор Микола Вересень, український співак, артист, лідер гурту
„Кому вниз“ Андрій Середа та ін.
За матеріалами інформагенцій
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творча зустріч
ідставою для зустрічі львівських театралів і читачів з драматургом, новелістом, кіносценаристом ЕрікомП
Еммануелем Шміттом у рамках 10-ї „Французької весни“ стали принаймні два факти — у Львові його
видають і читають („Пан Ібрагім та квіти Корану“, „Оскар і рожева пані“, „Дитя Ноя“), а п’єси („Загадкові
варіації“, „Оскар…“, „Амнезія…“) з успіхом ставлять. Тому 4 квітня в Національному академічному драматичному театрі ім. М. Заньковецької зібралося досить багато шанувальників творчості письменника і черга
за автографами була чимала

„Письменництво — подорож у часі,
хочу відкрити не себе, а інших“
Ерік Еммануель Шмітт —
один із найбільш читаних
франкомовних письменників: твори перекладено на
40 мов світу, у 50 країнах на
театральних сценах ідуть постановки його п’єс. Народився у Франції, жив в Ірландії,
тепер є громадянином Бельгії, хоча, зізнається, „зрозумів, що я француз, коли
опинився за кордоном“. Бажання подорожувати змогло
реалізуватись, як тільки перші видані твори принесли
великий успіх. Та „Францію
я не можу покинути — це
моя культура, моє дитинство — я пам’ятаю, звідки я“.
Саме з таких питань-відповідей розпочалась зустріч, яка за форматом на-

гадувала літературні зустрічі
у книгарні „Є“, тільки що
слухацька аудиторія була
більша. Модератор вечора
Анастасія Левкова спробувала з’ясувати, яким чином

прислухання до сюжету диктує письменникові вибір
того чи іншого жанру для
його втілення („якщо сюжет
є кризою, психологічною,
подружньою — то це драматургія, якщо він є подорожжю по життю — роман“),
що важливого він знаходить
у релігії, адже в багатьох творах торкається її питань („всі
ми не можемо обійтися без
духовного життя, бо всьому,
що з нами відбувається,
ми надаємо сенсу — і ним
я цікавлюсь“), чи має мистецтво змінювати чиєсь життя
(„література — це мудрість,
мистецтво, яке робить нас
більш толерантними, розумнішими“), і яка різниця між
письменниками уяви і тими,

хто пише про себе („третя
особа дає мені маску, за допомогою якої я намагаюся
сказати правду; письменництво — подорож у часі, хочу
відкрити не себе, а інших“).
Друга частина зустрічі
формувалась із запитань
присутніх у залі, яких цікавили тонкощі творчого процесу
автора, історії написання
того чи іншого твору і навіть
визначення сенсу життя від
Еріка-Еммануеля Шмітта.
У фойє театру можна було
придбати книжки письменника, зокрема, „Мрійницю
з Остенде“, яка вийшла у видавництві „Кальварія“ з нагоди приїзду автора в Україну.
Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

Коли нема пророків у своїй вітчизні

З

27 березня до 7 квітня у Львівському палаці мистецтв експонувалася
міжнародна виставка „Істина. Доброта. Терпіння“. Її сформовано з 33 картин: олійних, реалістичних, виконаних
художниками зі США, Канади, Тайваню
і Японії. Оригінали творів знаходяться
в Манхеттені, а репродукції побували
вже більш ніж у 26 країнах і 300 містах
світу. В Україні, перш ніж потрапити до
Львова — у різні роки їх везли на експозиції до Києва, Одеси, Дніпропетровська, Сімферополя, Вінниці, Харкова та
Рівного. Наступні місця зупинки — знову Дніпропетровськ і Хмельницький.
Перша виставка художників, які спові
дують принципи системи вдосконалення людини Фалунь Дафа, або Фалуньгун — істина, доброта й терпіння,
відбулася у Женеві у 2005 році. Щороку
експозиція поповнюється новими роботами. Тож і цього року додали чотири

картини, найкращі твори, які завоювали
перші місця на міжнародному конкурсі
художників у Нью-Йорку.
Олександра Гончаренко, організатор виставки у Львові, розповіла, що
автори цих радісних і глибоко-трагічних, печальних полотен є в основному
китайські емігранти — на своїй батьківщині через комуністичні репресії не можуть експонуватися. Вона сподівається,
що виставка сприятиме відродженню
духовного стану суспільства, бо впевнена, що саме художні твори, представлені на ній, спонукатимуть до цього.
Організатором проекту є професор,
скульптор Джань Кунь Лунь. На виставці
представлена його картина „Червона
стіна“, на якій митець зобразив самого
себе. За те, що він практикував систему
Фалуньгун, його ув’язнено. Завдяки
старанням сім’ї, друзів і уряду Канади,
Джань вийшов на волю. Опісля він і організував товариство з 18 художників,

які дотримуються системи Фалуньгун
і які змогли би розказати світові дві речі:
про істинне призначення людського
життя і про реалії сучасного Китаю.
Організатори виставки сходяться на
думці, що художники прагнуть донести
давню ідею про те, що добро завжди
перемагає зло („зло боїться правди“)
і що їх картини допомагають досягти
внутрішньої гармонії.
Андрій ЗАЦНИЙ
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[фізкультура і спорт]
Ручний м’яч:
потрапити в сітку воріт

Світлина Наталі Яценко

команда

ч. 12 [2812]
11 — 17 квітня 2013

Р

озвиток гандболу у Львівській політехніці розпочався ще у 60-ті роки
минулого століття. Прихід у жіночу
гандбольну команду нових гравців
сприяв появі успіхів навіть на всесоюзній арені. Після занепаду, наприкінці
70-х років настало відродження цього
виду спорту в університеті. З того часу
команда посідає другі-треті місця на
всеукраїнських змаганнях й універсіадах. Останній здобуток — третє місце
у Всеукраїнських спортивних іграх серед ВНЗ, які відбулися торік.
Тренери сьогоднішнього складу команди — старший викладач, заслужений
тренер України Валентин Літовцев і викладач, тренер Світлана Незгода. Валентин Літовцев взявся готувати дівчат до
спортивних виступів у 1978 році, коли
команда зосталась без тренера. Його
першочерговим завданням стала підтримка високої майстерності спортсменів і орієнтація на ще вищий рівень здобутків на ігровому полі. Але у 80-х роках
із команди пішли майстри спорту і довелося шукати нових сильних гравців.
Шукаючи їх, знайшли спонсора — ЗАТ
„Галка“ — завдяки його фінансовій підтримці потрапили у вищу лігу, вибороли
в ній друге місце й здобули можливість
грати у суперлізі. Та на початку двотисячних років спонсор більше не зміг
допомагати команді матеріально, вісім
гравців перейшло в обласну команду
суперліги „Галичанка“.
Незважаючи на це, команда продов
жила свої тренування і успішну участь
у змаганнях: у команді тепер 14 дівчат із
різних інститутів Львівської політехніки.
Двоє з них — члени збірних: третьокурс-

ниця ІГСН Леся Смолінг (збірна команда
України, готується до чемпіонату Європи) і першокурсниця ІХХТ Наталя Савчин (молодіжна збірна України). Окрім
них, найбільше до перемог команди
докладаються випускниця ІНЕМ Ольга
Корінець, першокурсниці ІАРХ Вікторія
Бабій і Галина Кінах.
Всеукраїнські спортивні ігри серед
вишів у червні минулого року принесли
команді бронзові медалі, „золото“ —
в гандболісток з Харкова, „срібло“ —
в Тернополя. Через непорозуміння у складі миколаївської команди Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова, яка також претендувала на здобуття третього місця, отримання медалей розтяглося в часі. Лише через
півроку нагороди потрапили до Львова…
Наприкінці грудня політехніки взяли
участь у гандбольному турнірі чотирьох
вишів Західного регіону в Тернополі, і,
вигравши всі ігри, посіли перше місце.
Найближчі ж змагання, до яких вони
готуються (крім того, що виступають
як дубль команди „Галичанка“) — Універсіада серед вишів Львівщини, яка
відбудеться на початку травня.
Однак є проблема, яка не дає змоги
розвиватися команді в професійному плані — відсутність належного фінансування.
Команда готова змагатися на чемпіонаті
України, але участь у таких змаганнях
потребує грошового внеску, витрат вимагатиме і відрядження — харчування, проживання, проїзд. Допоки нема спонсора,
м’ячі й „липучку“, як стверджує тренер
команди Валентин Літовцев, студенти
купують за власні кошти…
Наталя ЯЦЕНКО

спортивна хроніка
Команда Техніко-економічного
коледжу Національного університету „Львівська політехніка“
виборола друге місце на обласній спартакіаді з волейболу
серед збірних команд працівників вишів І — ІІ рівнів акредитації. Участь у заході взяло
12 команд та понад 140 учасників. Першість у змаганнях
здобула команда Технологічного коледжу Національного
лісотехнічного університету
України, а третіми стали представники Львівського коледжу
харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій.
Усі учасники змагань отримали
пам’ятні сувеніри.
На Львівщині проходила XI літня
Універсіада України з кульової стрільби. 135 найкращих
спортсменів-стрільців представляли 16 областей, голов
ним суддею змагань був суддя
міжнародної категорії Георгій
Коновалюк. Змагання тривали
до 5 квітня, щодня, у найбільшому в Україні стрілецькому
комплексі — львівському тирі
спортивного клубу Міністерства оборони України. У програму Універсіади входили
змагання чоловіків та жінок
у вправах з малокаліберного
і пневматичного пістолетів та
пневматичної й малокаліберної
гвинтівки.
Завершився Чемпіонат України
зі санного спорту, на якому
вдало виступило троє спортсменів Львівської політехніки.
В одиночних змаганнях першокурсник Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та
метрології Антон Дукач здобув
друге місце, поступившись випускникові-політехніку Андрію
Кісю. Змагаючись на саняхдвійках, студент другого курсу
ІКТА Володимир Бурий був
перший, а студент другого курсу
теж ІКТА Іван Винницький —
другий. Чемпіонат — відбіркові
змагання до складу збірної
команди України і підготовка
до зимових Олімпійських ігор,
котрі відбуватимуться наступного року в Росії (Сочі).
Н. Я.
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
Тип
українського
літака

Довгохвостий
папуга
Тригонометрична
функція
кута

Регулярна грошова
допомога студентам

Лікар,
фахівець Частина
з дитячих спектакхвороб лю, акт

Півострів
у Сибіру
День
для
відпочинку

Установка для
поділу
атомних
ядер

Кольорова гончарна
глина

Хижак
родини
котячих

Ріка на
півострові Індокитай

Літера
грецького алфавіту

Поема Одиниця
Т. Шев- площі
ченка
землі
КонденШвейсація
царський пари з
художник повітря
ХVІІІ ст.,
автор
Виконакартини
вець
„Шокоролей у
ладниця“
театрі

Гладконосий
кажан
Марка
українського пива
Азійська
територія Росії

Штат
США
Шість
геймів

Великі
ворота

Ріка в
Італії

Місто в
центральній
Іспанії

Український телеканал

Сільськогосподарська
машина

Угода
про припинення
війни

Науковець, що
вивчає будову
тіла людини

Суцвіття
злаків

Склоробний
завод

Радіоактивний
хімічний
елемент,
галоген

Одне з
втілень Столиця
бога
Башкирії
Вішну

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 11
Вертикально: 1. Прапор. 2. Зебра.
3. Егіда. 4. „Селтік“. 7. Сварог. 8. Ласкер. 10. Акмола. 13. Католикос. 14. Вашингтон. 15. Манекен. 17. Конклав.
22. „Сармат“. 23. Освіта. 25. Толкін.
28. Гітлер. 29. Ірокез. 31. Закон.
32. Стікс.

Сорт
міцного
простого
тютюну

Гроші
Лаосу,
0,01 кіпа

Літак, в якому
пасажири самі
розміщують і
забирають свій
багаж

J
Горизонтально: 5. Шредер. 6. Ігумен.
9. Іраваді. 11. Балкон. 12. Фіаско.
16. Патронташ. 18. „Сезар“. 19. Коала.
20. „Бентлі“. 21. ЮНЕСКО. 24. Факел.
26. „Фауст“. 27. Космодром. 30. Маркіз. 33. Бронте. 34. Магістр. 35. Лесбос. 36. Сканер.

Згаслий
вулкан у
Туреччині

Кільцеподібний
кораловий
острів

Канал у
Середній
Азії

Керівництво
університету

Народна
назва
пеларгонії

Нота
Одиничний
вектор

Модель
„Опеля“

Австра- Великий
лійський морський
страус ссавець

Іспанський
поет

Німецький
автомобіль

Місце
проживання
особи
Снігова
буря в
степах
Казахстану

Грошова
одиниця
Стародавнього
Риму

J

J

Дзвінок у турфірму:
― Скажіть, які курорти є в Єгипті?
― Хургада, Луксор…
― А ще?
― Сафага, Нувейба…
― О, Нувейба, якраз Нувейба підходить!
― Коли ви хочете їхати?
― Та ні, ми кросворд розгадуємо. Дякую. Нувейба
підходить!
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[реклама та оголошення]

Краєзнавчий центр
„Паломник“
при Фонді св. Володимира
запрошує в цікаві подорожі
на весну — літо
21 квітня. Проща до Гошева
На літургію до храму. Огляд міста
Болехова, музей Кобринської,
могили Кобринської і о. Лесіва.
Моршин. Відвідання могили
З. Красівського.
12 травня. Золочів, Підкамінь,
Броди
Покладання квітів до могили
воїнів дивізії „Галичина“. Огляд
м. Підкамінь, монастиря, прогулянка до каменя. Броди. Огляд
руїн замку, музею, прогулянка по
місту, єврейський цвинтар.
19 травня. Винники
Огляд музею, екскурсія по місту.
Покладення квітів до могили
Івана Липи та січових стрільців.
Вихід на гірку Шептицького. Покладення квітів до могили Ольги
Рошкевич.
1 – 2 червня. Меджибіж — Бакота.
Меджибіж: огляд руїн замку,
відвідання музею голодомору.
Село Лядова: огляд храму з підземним храмом, наскельний
монастир на Дніпрових кручах
поблизу колишнього с. Бакота,
затопленого водосховищем.
Ночівля у Бакоті.
9 червня. Потелич
Церква Святого Духа (1502 р),
меморіал німецьких воїнів, учасників боїв у Другій світовій війні.
Рава-Руська: поховання січових
стрільців, скорботний пам’ятник
роботи скульптора Литвиненка.
Село Деревня: меморіальний музей Маркіяна Шашкевича.
15 – 16 червня
Місцями збережених робіт І. Пінзеля. Місто Бучач і довколишні
села. Ночівля в Бучачі.
30 червня. Словіта — Унів
Словіта: огляд збережених розписів І. Бойчука в монастирській
каплиці, огляд оборонної споруди
церкви і монастиря Унівської лаври, покладання квітів до могил духовних достойників, огляд церкви
Сергія Фьодорова.
Обирайте бажаний маршрут
і телефонуйте заздалегідь:
(032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

ч. 12 [2812]
11 — 17 квітня 2013

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

300

200

150

100

50

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

На обкладинці
(повноколірний друк)

Остання сторінка: один блок площею 24
см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 200 грн.;
1/2 шпальти — 300 грн.; 1 шпальта —
450 грн.

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з використан
ням матеріалів замовника — 100 грн.;

• реалізація ідеї замовника при пошуку
матеріалів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка —
300 грн.

Система знижок
За дві публікації одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації — 10%,
більше трьох публікацій — 15% від суми
замовлення.
Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12,
кімн. 103.
Телефон/факс (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати експрес-оголошення
в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо
від підприємств, організацій та
приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення (не
більше 25 слів):
•	комерційного характеру —
50,00 грн.;
•	про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.

Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 15% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним лісотехнічним університетом
України на ім’я Копилюк Тетяни Петрівни;
утрачену залікову книжку, видану Націо
нальним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Маринця Ростислава Ми
колайовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Соверди Ігоря Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Вороновської Софії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Очкусь Мар’яни Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська

політехніка“ на ім’я Михайлова Яреми Федоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кушнір Богдани Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Шкабари Марії Юріївни.

Колектив Науково-дослідної частини Національного університету „Львівська політехніка“ з глибоким сумом сповіщає про
відхід у вічність колишньої співробітниці
Галини Василівни
Чайки
і висловлює щире співчуття родині
покійної.

[реклама та оголошення]
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Многая літа!

Многая літа!
Колектив кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій Інституту
енергетики та систем керування Національного університету „Львівська
політехніка“ сердечно вітає зі 65-ти річчям завідувача
кафедри, професора

Колектив кафедри охорони праці Інституту
енергетики та систем керування Національного
університету „Львівська політехніка“ сердечно
вітає з ювілеєм доцента кафедри

Наталію Володимирівну
СТУПНИЦЬКУ.

Йосифа Степановича МИСАКА.

Хай доля принесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна,
і серце зігрівається любов’ю!

Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя, на долю, на радість крилату.
Нехай Ваше серце не знає турботи.
А старість ― ніколи не зможе збороти.

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

Львівський духовний театр
„Воскресіння“

12 квітня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
13 квітня — „Чарівна флейта“ (опера,
прем’єра). 18.00.
14 квітня — „Лускунчик“ (балет). 12.00.
17 квітня — „Травіата“ (опера). 18.00.

12 квітня — „Весела корчма“. 19.00.
13, 14 квітня — „Весела корчма“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
12 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 13.30,
„Блакитна троянда“. 18.30.
14 квітня — „Пані міністрова“. 18.00.
16 квітня — „Гамлет у гострому соусі“.
18.00.
17 квітня — „Дама з камеліями“. 18.00.

ергій Василюк запрошує на
зустріч всю фестивальну молодь та вишукане львівське панство у травневий недільний вечір
19 травня о 19.30.
До Львова зі своїм сольним
проектом „Я повертаюсь додому…“ завітає Сергій Василюк ―
голос та ідейний натхненник гурту
„Тінь Сонця“.
Концертна програма з відчуттям патріотизму, романтики
та запахом погожого Львова відбудеться у Першому українському
театрі для дітей та юнацтва. На
концерті прозвучать авторські
та народні пісні, які поєднають
минуле із сучасним, прославлять
лицарський чин та оспівають тонку українську душу.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки

Будинок орґанної та камерної
музики

12 квітня — „Моя дорога Памела,
або Як уколошкати стареньку“.
18.00.
16 квітня — „Search:www.МатиНаймичка.
com.ua“. 16.00.

13 квітня — Концерт дитячої вокальної
студії „Бельканто“. 19.00.
13, 14 квітня — Концертна програма
„Аве Марія“ (вокал, орґан).
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. №130386.

С

12 квітня — „Ма-na Hat-ta“. 19.00.
13, 14 квітня — „Так казав
Заратустра“(прем’єра). 19.00.

10 квітня — „Катерина“. 17.00.
12 квітня — „Картка любові“. 15.00.
17 квітня — „Три любові“. 16.00.

О С В І Т Н І Й

Фронтмен
„Тіні Сонця“ кличе
на свій концерт

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса

11 квітня — „Чарівник смарагдового міста“.
12.00.
12 квітня — „Зоряний хлопчик“. 14.00.
13 квітня — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00,
„Вільні метелики“. 18.00.
14 квітня — „О восьмій вечора
на ковчезі“ (прем’єра).
12.00, 15.00.
16 квітня — „Зоряний хлопчик“. 15.00.
17 квітня — „Олівер Твіст“. 15.00.

Камерна сцена
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Квитки можна придбати в магазинах „Наш формат“ (вул. Братів Рогатинців, 24) і „Квітка“
(пл. Ринок, 14) та в касах театру.
Ціна ― від 30 до 100 грн.
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