освітній студентський тижневик
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„Весна…“ починається

зі Львівської політехніки
У кожному таборі
політв’язнів-українців
була більшість

3

Українська наука:
поліпшити якість,
наблизити до світу

4

c. 14

Письменниця
Віра Вовк дає
настанови молоді

11

2

[ваша думка]
У які ігри ви граєте на дозвіллі?

Серед порад, як покращити своє
IQ, є одна, доступна і найприємніша — грайте в ігри!
Ліпше інтелектуальні, звісно.
Але навіть і від комп’ютерних
є користь: проходження лабіринтами замку з вирішенням
головоломок квестів, побудова
складних сюжетних ходів — мозок працює незгірш, ніж під час
інших, серйозних видів розумової діяльності.
Щоб збільшити кількість зареєстрованих користувачів,
соціальні мережі додають до
своїх функцій можливість грати
в ігри. Наприклад, основним
в оновленні соціальної мережі Google+ багато фахівців
вважають появу в ній ігор,
бо, на думку аналітика Езра
Готтхейла з компанії Technology
Research Business, „коли люди
грають в ігри з іншими людьми,
основний наголос робиться
не на сам ігровий процес, а на
спілкування, дію в команді,
кооперацію“.
Нідерландський історик культури Йоган Гейзінга наприкінці
30-х років минулого століття
оприлюднив свою працю під
назвою „Homo ludens“ (у перекладі — „Людина, що грається“, „Людина гри“ або навіть
„Людина ігрова“ — за аналогією з „людина розумна“). У ній
він робить висновок, що гра
є феноменом людського духу,
однією з головних підвалин
цивілізації.
Спортивні, настільні, логічні, азартні… Ще один тип ігор, в який
свідомо чи несвідомо граємо,
проявляється в розмаїтих стосунках — фліртах, зустрічаннях
без зобов’язань, сімейних війнах
тощо. Вони можуть бути сповнені
драматизму, і не завжди виграш
приносить „переможцю“ задоволення. Аби перестати в них грати,
комусь із гравців слід зважитись
на ламання правил, щоб, як писала психотерапевт Робін Норвуд,
„м’ячик, який летить на тебе,
впав на підлогу“. Життя, вільне
від таких доволі травматичних
ігор, почнеться й тоді, коли не
побоїмося бути чесними з собою, а з іншими — довірливими
і щирими.
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Анна Полуектова, студентка четвертого курсу Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне):

„Більше нічого, крім шахів, не приваблює“
Вісім років граю у шахи — у дитинстві тато привчив до цієї гри,
згодом вирішила займатися серйозно. Замість пар з фізкультури
ходжу на шахові тренування, а вдома граю он-лайн. Одногрупники,
коли дізналися, були здивовані, бо вважають, що шахи — важка
гра, а от друзі ставляться до мого захоплення нейтрально. Всі
надають перевагу комп’ютерним іграм, а мене більше нічого,
крім шахів, не приваблює.
Кирило Ахметшин, студент четвертого курсу заочного навчання
Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки:

„Мені подобаються ігри спортивні“
Граю в ігри тому, що хочеться розмаїття і зняти напругу, розслабитись. Мені подобаються ігри спортивні — футбол, баскетбол — це
спілкування, не словесне, а зорове, після гри з’являються емоції,
під час неї — азарт. З настільних ігор подобаються шашки. Вони,
на відміну від шахів, вимагають швидкого мислення, це більш
енергійна гра. В карти грати не люблю не тому, що це погано, а тому, що вони незрозумілі для мене.
Наталя Лупій, студентка третього курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Дуже хочу навчитися грати в нарди“
У мене четвертий розряд із шахів, але давно вже не грала.
Люблю всякі молодіжні ігри — скакання на скакалках, різні доганялки — коли зустрічаємося з друзями на природі, то любимо
в них погратися. Ще нам цікаві карточні ігри, гра „Мафія“. Крім
цього, люблю складати пазли. Одні ігри розвивають фізично,
інші — моторику рук. Дуже хочу навчитися грати в нарди — коли батьки були молоді,
то класно в них грали.
Олександр Грабарчук, студент четвертого курсу Інститут інженерної
механіки та транспорту Львівської політехніки:

„Морський бій, шашки, більярд…“
Учора на парі всі повторювали вивчений матеріал, який ми з одногрупником знали, тож вирішили пограти в морський бій. Виграла…
нічия. Можу пограти в шашки через інтернет із достойними суперниками, адже граю непогано. Кожної неділі ходжу з друзями грати
в більярд, а колись біля дому у хорошу погоду грали в настільний
теніс. Від ігор я отримую задоволення — проводиш весело час і відволікаєшся від
проблем. Хотів би ще зіграти у твістер і „Мафію“, а також попробувати великий теніс.
Степан Теметев, випускник Закарпатського художнього інституту:

„Граю в комп’ютері у шахи і покер“
Люблю шахи, покер — граю у комп’ютері. Шахи мене приваблюють безкінечністю захистів, нападів, комбінацій. У дитинстві любив
побігати у футбол і пограти з сестрою в угорські (оскільки мама
й бабуся — угорки) хрестики-нолики — омюбо: треба поставити
п’ять хрестиків, щоб не дати другому дописати нолик, а потім
обвести те, що вийшло, ручкою, замалювати усередині. На парах в ігри ми не грали,
а в товариствах — в доміно, „данєтку“.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

[nota bene!]
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цікаві зустрічі

Польські виші
пропонують

П

ольські виші намагаються бути
ближчими до українського студента й абітурієнта: в понеділок
у Політехніці відбулась презентація
вишів Вроцлава, а Університет Марії
Кюрі-Склодовської в Любліні відкрив
у Львові представницький інформаційно-консультаційний центр.

У межах проекту Teraz Wrocław усім зацікавленим розповіли про можливості
навчання у Вроцлавському університеті, Вроцлавській політехніці, Економічному університеті, Вроцлавському
природничому університеті, Вищій
банківській школі у Вроцлаві.
А от про один із найбільших польських вишів — Університет Марії КюріСклодовської — зацікавлені можуть
отримати максимум інформації за
адресою: вул. Стецька, 3 а (фотогалерея Василя Пилип’юка) щопонеділка
з 10 до 17, а інформаційні проспекти
доступні щодня. Обіцяють і „живу“
комунікацію: викладачі та студенти
з Любліна проводитимуть різні культурно-мистецькі лекції, майстер-класи.
Перші зустрічі — вже у травні. Львівська молодь може пропонувати теми
для спілкування.
Ініціатором відкриття центру виступив депутат Львівської міськради
Роман Грицевич. Це — крок до безпосереднього контакту з потенційними
студентами, а також до дальшого розвитку наукової, культурної співпраці,
зазначив ректор Університету Станіслав Міхаловський під час перебування
у Львові минулого тижня.
Восени минулого року півтисячі
українців стали студентами УМКС, найбільше їх на міжнародних відносинах,
фінансах, прикладній лінгвістиці, політології. У виші є й такі факультети, як біології та біотехнології, математики, фізики
та інформатики, наук про землю та просторої економіки, хімічний, ін. Доступні
бакалаврат, магістратура, докторантура
чи післядипломна освіта. Потрібні атестат і знання польської. Польські корені
чи карта поляка передбачають знижки
або й можливість навчатися безоплатно. Польська сторона підтримує ідею
подвійних дипломів з українськими
вишами, залучення українців до наукових проектів, фінансованих ЄС. Учені
УМКС, до слова, беруть активну участь
у 7-й рамковій програмі ЄС.
Ірина ШУТКА

У кожному таборі
політв’язнів-українців була більшість

В

ечір спогадів, поезії і роздумів
про жертовність відбувся 12 квітня у книгарні „Є“. Громадський діяч,
радянський політв’язень, публіцист,
історик дисидентського руху, співробітник Харківської правозахисної
групи Василь Овсієнко прочитав
лекцію „Василь Стус: поет і громадянин“. Модерував зустріч відомий
журналіст Вахтанг Кіпіані.

Попередньо Василь Овсієнко роздав
усім присутнім роздруки Стусових
віршів, рекомендуючи їх, як і поезію
Шевченка, вивчати напам’ять.
Розпочалася лекція переглядом
уривку документального фільму
„Просвітлої дороги свічка чорна“
про життя поета, в якому показані
вражаючі картини з місць колишнього табору та перепоховання праху
дисидентів: Стуса, Литвина і Тихого.
Цікавими доповненнями до розповіді стали тюремні артефакти,
які лектор привіз із собою: ключі
від в’язничних камер, спецодяг
ув’язненого, копії з тюремного зошита Василя Стуса…

Зустріч була наповнена поезією.
Василь Овсієнко розказав понад десяток відомих і не дуже віршів поета, кожен із яких демонстрував душевний
стан політв’язня у той чи інший період.
„Верни до мене, пам’яте моя“,
„Там тиша. Тиша там. Суха і чорна“ —
такі вірші пишуться у темряві карцеру,
якими Василя Стуса випробовували
дуже часто без будь-якої на це причини. Вірш „Як добре те, що смерті
не боюсь я“ з’явився як доказ того, що
межу страху політв’язень переступив.
Усі думки і дії українського поета
і правозахисника були спрямовані
на відстоювання прав свого народу:
— „Мордовія зробила мене українцем… Надто катастрофічне становище мого народу, щоб можна було
сидіти, склавши руки. Є питання
народу і масштаб цього питання, звужувати який — гріх“, — процитував
думки Стуса його товариш-дисидент.
14 грудня 1980, олімпійського
року, через 8,5 місяця після закінчення першого терміну Стуса знову
Закінчення на 9 с. →

фотофакт

Львівська політехніка приймала
змагання ХІ літньої Універсіади з шахів

Світлина Наталі Яценко

можливості

3

Ц

ілий минулий тиждень актова зала і 226-та аудиторія головного корпусу
були місцем зустрічі для найкращих студентів-шахістів України і змагань із класичних, швидких шахів та бліцу.

У змаганнях взяло участь 22 команди з 19 областей України. Київ, Львівська
та Тернопільська області виставили по дві команди. За підсумками, в командному заліку перемогу здобула команда Львівської області. Про інших
переможців та інші види спортивних змагань, які відбувалися в межах Універсіади, ми розкажемо в наступному числі газети.

4

[студії]
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нарада-семінар
квітня у Львівській політехніці відбулася нарада-семінар з питань удоскона11
лення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Захід провело Міністерство освіти і науки України. Із проректорами з наукової роботи

вищих навчальних закладів, головами і вченими секретарями спеціалізованих вчених
рад, що діють у вишах і наукових установах Західного регіону, спілкувався директор
Департаменту атестації кадрів МОН України Віктор Бондаренко

Світлини Ірини Шутки

Українська наука: поліпшити якість,
наблизити до світу

Відкрив нараду голова Ради ректорів
Львівщини, ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало. Віктор
Бондаренко озвучив низку актуальних питань, які зокрема стосувались
особливостей функціонування спеціалізованих вчених рад для захисту
дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора чи кандидата наук,
потреби оптимізувати мережу рад
(нині їх в Україні 1008). Покращення
якості підготовки дисертацій (від назви, актуальності, новизни до змісту
і суті) — ще один акцент зустрічі.
У цьому, на думку Віктора Дмитровича, слід покладатися насамперед
на науково-експертне середовище;
своє бачення підготовки й атестації
науковців на прохання профільного
міністерства має висловити і Національна та галузеві академії наук.
Доповідач наголосив на важливості
критичної й об’єктивної оцінки наукової роботи: неприпустимо, коли
„чуже око не дивиться на роботу“
і коли „готують, приймають і путівку
в життя дають одні й ті ж люди“. Запорукою убезпечення від плагіату
він назвав колективне рецензування,
висловив сподівання, що перевіряти
дисертації на предмет запозичень
допоможе і спеціальний ресурс, який
незабаром почне використовувати
МОН. На часі — оновлення переліку

спеціальностей, який в Україні є надто
„подрібнений“, не відповідає професійним запитам сучасного світу (деякі
спеціальності „деградували“, натомість не відображені нові, наприклад,
пов’язані з ІТ чи нанотехнологіями).
Відкритим залишається питання
про термін навчання в аспірантурі: чи
варто його збільшувати, адже не лише
експериментальні, а й теоретичні роботи дисертанти не завжди захищають
вчасно. Нові вимоги до опублікування
результатів дисертацій, визначені
наказом МОНМС (нині МОН) № 1112
„Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук“, набирають
чинності 1 вересня 2013 року: не менше однієї статті у виданнях іноземних
держав або у виданнях України, які
включені до міжнародних наукометричних баз, на здобуття наукового
ступеня кандидата наук. Цей наказ,
як і наказ № 1111 „Про затвердження
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України“ Віктор
Бондаренко назвав спробою „розірвати стан внутрішньої ізоляції“ —
щоб „вийти за межі України“ і щоб
„нас читали інші“. Так, пункт 2 наказу
№ 1111 передбачає обов’язкову англомовну версію статей на веб-сторінці
фахового видання та випуск номерів
видання українською або російською

чи іншими регіональними мовами
та/або англійською мовою (тобто
номер, наприклад, може бути повністю англомовний або містити статті
й англо-, й україномовні). Розширити
можливості наших учених у міжнародному науковому середовищі мав би
й спеціальний іншомовний документ:
замість англомовного додатка до диплома кандидата наук пропонується
видавати двомовний — українськоанглійський — диплом.
Віктор Бондаренко наголосив, що
незабаром з’явиться оновлений „Порядок присудження наукових ступенів
і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника“. Заступник
начальника НДЧ Політехніки Лілія Жук
прокоментувала так:
— Постанова Кабінету Міністрів
України „Про затвердження Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника“ врегульовує
питання підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.
Нині актуальним є внесення деяких
змін у цей документ. Наприклад,
порядок призначення офіційних опонентів: якщо у постанові прописано,
що опонента можна призначити
з числа працівників тієї установи, де
виконано дисертацію і звідки науковий керівник, то у МОН наголошують,
що це повинна бути стороння особа.
Ще одне питання — затвердження
тем кандидатських дисертацій. Їх затверджують на Вченій раді установи,
але оскільки це трудомісткий і дещо
неефективний процес (скажімо, фахівці з гуманітарних наук не можуть
оцінити теми у технічних галузях), то
Львівська політехніка планує звернутися з листом до МОН, аби воно на
рівні Кабміну ініціювало внесення
змін щодо затвердження тем кандидатських на вченій раді навчально-наукових інститутів, якщо виш великий
і має у своїй структурі різні інститути.
Ірина ШУТКА

[студії]

ч. 13 [2813]
18 — 24 квітня 2013

співпраця

Л

семінар

Щоб краще знати митну справу

ьвівська політехніка і Державний
науково-дослідний інститут митної справи співпрацюватимуть у навчанні й науці.
Довгострокову угоду про навчальнонаукову співпрацю від Політехніки
підписали ректор професор Юрій Бобало, проректор професор Анатолій
Загородній, директор ІНЕМ професор
Олег Кузьмін і завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності професор Ольга Мельник. ДНДІ
митної справи, що входить у структуру
Міністерства доходів і зборів України і є
у Хмельницьку, репрезентували директор, радник митної служби 1 рангу Іван
Бережнюк, заступники директора Ольга
Нагорічна й Олександр Пунда.
Угода передбачає різні форми
співпраці, що стосуються освіти і науки,
повідомила професор Ольга Мельник.
Це проведення спільних наукових до-

сліджень на актуальні теми, зокрема
у сфері митної справи; обмін науковцями для стажування, підвищення
кваліфікації тощо. Ще один аспект —
організація спільних заходів (симпозіумів, круглих столів, конференцій тощо),
де розглядатимуть проблеми науки
і практичної підготовки фахівців у сфері
митної справи. Домовились і про обмін навчально-науковою літературою,
інформаційними виданнями тощо,
організацію навчально-пізнавальних
екскурсій для студентів, слухачів курсів
підвищення кваліфікації. Така співпраця
сприятиме підвищенню результативності навчальної та наукової діяльності,
сподіваються політехніки. Нагадаємо,
схожу угоду про довгострокову двосторонню співпрацю у навчально-науковій
сфері Політехніка у грудні 2012-го уклала зі Львівською митницею.
І. Ш.

конференція

Державо- та правотворення:
питання завжди на часі

П

ерша регіональна конференція
на тему „Державотворення та
правотворення в Україні: проблеми
та перспективи розвитку“ відбулася
11 квітня в Інституті права та психології
Львівської політехніки.

Учасниками наукової зустрічі стали
більше 60 правників, юристів, суддів
та дослідників права з різних вишів
Львова. Організувала конференцію
кафедра теорії та філософії права ІНПП.
— Найважливіші аспекти теми ми
винесли на пленарне засідання. Це філософсько-правовий аналіз поведінки
людини. Чому ми в різних ситуаціях
чинимо так, а не інакше? Чи може
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особа, перебуваючи в суспільстві,
уникнути насильницької поведінки?
На ці та інші запитання упродовж віків пробують відповісти психологи,
юристи, філософи, політологи та інші
науковці. Моя нинішня доповідь — із
галузі канонічного (церковного) права,
яке пояснює поведінку людини з релігійної точки зору. Тож наша конференція має гарну перспективу: стати
майданчиком для зустрічей, дискусій
і результативного спілкування фахівців
різних напрямів, — зазначив завідувач
кафедри професор Степан Сливка.
У межах конференції науковці
і практики засідали у двох секціях, на
яких розглянули теоретико-правовий
та філософсько-правовий аспекти
державо- та правотворення. Зокрема,
йшлося про національне правотворення у природно-правовому вимірі,
соціальну зумовленість правового
регулювання, роль правової політики
у процесі демократизації суспільних
відносин, криміналізацію правосвідомості студентів вищих навчальних
закладів, необхідність реформ у правоохоронній системі та інших галузях
функціонування права в Україні тощо.
Анна ГЕРИЧ

Особливості
оподаткування

О

податкування доходів і майна
громадян, порядок складання
та подання декларації про майновий стан — це діапазон податкової
тематики семінару, який 4 квітня організувала й провела кафедра обліку
та аналізу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки.

У семінарі взяли участь  викладачі, студенти та зацікавлені люди
з-поза інституту. Особливості податкового законодавства докладно
пояснила та відповіла на запитання
присутніх старший викладач кафедри Людмила Лучишин.
Актуальною, насамперед для студентів, була інформація про те, яким
чином отримати від держави компенсацію частини вартості навчання,
використовуючи права на податкову
знижку з податку на доходи фізичних
осіб. Викладачів здебільшого цікавив
алгоритм заповнення декларації
про майновий стан і доходи, способи і терміни її подання органам
державної податкової служби тощо.
Значний інтерес у всіх учасників
семінару викликало питання щодо
особливостей оподаткування доходів від реалізації рухомого та
нерухомого майна, а також запровадження з цього року податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки. Бо хоча держава
декларує цей податок як податок на
заможних осіб, насправді реальні
його платники — пересічні громадяни, які мають у власності хоча б
два об’єкти житлової нерухомості
(навіть якщо такі об’єкти знаходяться у спільній, частковій чи сумісній
власності). Тому закономірно: учасники семінару цікавилися, як мінімізувати платежі за цим податком.
Зміни порядку оподаткування
доходів громадян, зокрема від реалізації рухомого чи нерухомого майна,
а також можливість застосування
права на податкову знижку, спричинились до того, що більшість українців декларуватимуть свої доходи. Тож
традиційні семінари на податкову
тематику з метою інформаційної
допомоги політехнікам кафедра
і надалі проводитиме періодично.
Любомир ПИЛИПЕНКО,
доцент кафедри обліку та аналізу
ІНЕМ Львівської політехніки
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анотація від автора

Перший український посібник із фармації
орік переможцем конкурсу найкращих монографій, підручників та
навчальних посібників
у Львівській політехніці
у номінації „Найкращий
навчальний посібник“
визнано посібник „Технологія та застосування
лікувально-косметичних
засобів“.

Колектив авторів — доценти Олена Федорова,
Романа Петріна, Наталія
Стадницька, асистент Наталія Заярнюк (кафедра
технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології ІХХТ), Юлія
Ковтун, Ірина Пересадько (кафедра косметології
і аромології Національної
фармацевтичної академії,
м. Харків) та завідувачі цих
кафедр професори Володимир Новіков і Олександр
Башура. Про народження
посібника, його особливості
розповідає одна з його авторів Олена Федорова.
— Курс „Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів“ читаю
для спеціалістів і магістрів
п’ятого курсу кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та
біотехнології, зі студентами
проводимо й лабораторні
заняття. Незважаючи на те,
що таких фармацевтів готує
й Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького, нам
довелося самим збирати
необхідну інформацію для
проведення лекцій. Спочатку напрацювали курс
лекцій, потім ми його розширили і вирішили оформити у посібник, адже в Україні
не було подібного українською мовою. Компонуючи
його, намагалися, щоб туди
увійшли найновіші способи
застосування лікувальних
засобів, тим паче, що нині
стоїть проблема відкриття
екстемпоральних рецептур-

Світлина Катерини Гречин

Т

них відділів в аптеках. Наші
студенти радо йдуть туди
працювати по завершенні
навчання, тому вчимо їх, як
застосовувати нові препарати на практиці. Приємно,
що дві наші випускниці,
отримавши додаткову освіту, працюють у косметичних
салонах. Крім того, студенти
проходять курс підвищення кваліфікації в Харкові,
дістають міжнародний диплом провізора, який дає їм
право працювати в аптеках
і косметичних салонах не
лише в Україні, а й за кордоном.
В книжці ми подали
інформацію про сучасні
методи лікування, діагностики, підходи до створення
лікувально-косметичних
композицій. Розглянули
й новий напрям — косметцевтику, який, незважаючи
на те, що лише починає розвиватися в нас, уже набув
популярності. Крім цього,
подаємо багато рецептур
як естемпорального, так
і самостійного виготовлення
і навіть у домашніх умовах,
звернувши увагу на сумісність компонентів. Цій темі
ми приділили багато уваги
тому, щоб ті, хто зацікавиться нашою книжкою, могли
надати собі першу допомогу при захворюванні,
підтримували свій гарний
зовнішній вигляд.
Великий розділ присвячено рослинам і косметиці.

Зокрема, можна знайти цікаву інформацію стосовно
косметики для дітей, чоловіків, засобів від целюліту,
інтимної гігієни, окремих
частин тіла тощо. Велику
увагу приділено косметиці
для захисту від сонячних
променів, оскільки своєю
активністю вони створюють чимало проблем для
шкіри.
Готуючи посібник, плідно працювали, збираючи
по краплині рецептуру.
Дали й свої розробки. Вдячна всім авторам, які допомагали мені у праці над
посібником. Хоча ідея була
моя, та всі, хто доклався
до його створення, зробили потужний внесок до
кожного розділу. Книжка
поєднала в собі і теорію,
і практику. Ми намагалися
наприкінці кожного теоретичного розділу пропонувати рецепти для використання, які збирали з різних
підручників, посібників,
скористалися рецептурами з медуніверситету, від
львівських дерматологів.
Для студентів доцент Жанна Паращин читає базовий
курс „Аптечна технологія“,
де вони вчаться виготовляти порошки, мазі. Маємо
для цього відповідне обладнання, аптечні ваги. До
прикладу, готуючи мазі,
користуємося препаратами, купленими в аптеці.
Дівчата багато цих рецептів
пробували на собі і дуже
задоволені.
— Чи багато літератури
довелося використати,
збираючи теоретичний
матеріал?
— Працювали з багатьма джерелами. Мені, до
прикладу, дуже подобаються три чеські базові
книжки „Косметика для
всіх“, тож не могла не скористатися ними. Також
користувалися багатьма
російськими книжками,

трішки — новими французькими технологіями
виготовлення бадів, цікавилися декоративною
косметикою, яку випускають різні відомі фірми,
і її компонентами. Багато
інформації почерпнули
в Харківській національній
фармацевтичній академії.
На жаль, у Харкові вся ця
література — російською
мовою, тож переклали її
українською, опрацювали.
Дуже багато цінних порад
надали нам працівники кафедри косметології й аромології НФАУ м. Харкова. До
слова, наші викладачі проходять там кваліфікаційну
практику.

— Будете продовжувати
роботу над доповненням
посібника?
— Нас тішить те, що посібник цікавий для широкого
кола читачів. Він сподобався не лише студентам,
а й їхнім батькам. Нині працюємо над збором нового
і цікавого матеріалу (маємо його вже чимало), тож,
сподіваюся, з часом вийде
цілком самостійний підручник, адже в першій книжці
ми свідомо не торкалися
багатьох тем, намагаючись
не виходити за рамки курсу
„Технологія і застосування
лікарсько-косметичних засобів“, а більше зосередитися на технології і застосуванні цих засобів.
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука
молодих учених наймолодшого в Політехніці Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму
Рада
ім. В. Чорновола ще „в процесі“. Як виглядає цей процес, розповідають молоді науковці

Екологія з ентузіазмом
Піймати хвилю

Світлина Ірини Шутки

Створений на базі Інституту новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола і кафедри екології та охорони
навколишнього середовища Політехніки, ІЕПТ акцентує на збалансованому природокористуванні, екобезпеці,
охороні довкілля і туризмі. „Базисом
інституту“ голова бюро секції РМВ ІЕПТ
асистент кафедри екологічної безпеки
та аудиту Роман Політило називає
кафедру прикладної екології та збалансованого природокористування,
що зокрема займається проблемами
очищення стічних, промислових вод.
Це — кафедра з досвідом і відповідною базою, зокрема й лабораторною. Інші лабораторії ІЕПТ — на
стадії формування, каже Роман. Але
і результати роботи вже є. В університетській лабораторії екологічного
контролю та експертизи знають все
про поганий і добрий цукор і про
те, як підвищити екобезпеку цукрового виробництва. Тут простежують
міграцію важких металів, солей від
землі до кореня цукрового буряка, на
всіх стадіях технологічного процесу
виготовлення цукру, досліджують
відходи цукрового виробництва, які
використовують вторинно. Крім цього, на кафедрі розробляють методи
і засоби екологічного експрес-конт
ролю продукції і середовищ, системи
і методи захисту інформації, ін. Роман
Політило, який закінчив ІКТА і займався розробкою комп’ютеризованих
засобів для охоронних систем, тепер
працюватиме над пристроями, котрі могли б використовуватися для
екологічних потреб. А от Оксана Попіль із кафедри загальної екології та
екоінформаційних систем „поєднає“
з екологією математику:
— Я є спеціалістом у розв’язуванні
початково-крайових задач, диференціальних рівнянь — з їх допомогою
можна описати будь-який процес. Те,
чим я займалась раніше, мені треба
ввести в екологічний контекст: від
моделювання процесів деформування
певних елементів конструкцій — до
комп’ютерного моделювання екологічних процесів. Наразі я в пошуку,
читаю спеціальну літературу, наукові
статті. Наш інститут молодий, ми ще

де ця сфера куди привабливіша. — Там
стільки вкладають в освіту й науку:
у лабораторіях різні прилади, пристрої
вартістю у десятки тисяч євро. Багато
інвестує ЄС, технології розвиваються
і впроваджуються у виробництво.
А в нас і найпрогресивніші розробки не
використовуються. „Країна чудес“ —
і це, звичайно, розчаровує.
Старший викладач Оксана Попіль
додає:
— Справді все на ентузіазмі. Але
таки хочеться вірити у краще. Зараз всі
прагнуть виїхати. А я хочу жити і працювати в Україні. Ми, молоді, перш за
все ми маємо щось змінювати.

ловимо потрібну хвилю, припасовуємо
тематику „під екологію“. Тут багато
цікавого, і це те, чим треба займатися
в сучасному світі.

Кращі в надії на краще
Молоді учені підтримують один одного, спільно працюють, каже Роман.
Минулого року подали документи
на стажування за кордоном, брали
участь у конференціях. Найкращим
молодим науковцем став доцент
кафедри екологічної політики та
менеджменту природоохоронної
діяльності Ігор Франів. Цьогоріч претендент на обличчя ІЕПТ — Оксана
Попіль, а от успішних науковців Богдану Брунець і Назарія Ріпака подали
на традиційне преміювання ЛОДА до
Дня науки. Назар досліджує проблему
утилізації і знешкодження сірколужних стоків промислових підприємств,
а Богдана — управління розвитком
туристичної інфраструктури на економіко-екологічних засадах. Попереду
в Ради ІЕПТ — перша конференція
в межах фестивалю науки Litteris et
artibus, що відбудеться восени.
— Якщо студент на старших курсах
проявляє інтерес до науки, намагаємося заохотити його. Але, знаєте, „силуваним конем далеко не заїдеш“. Так
і тут: мало хто хоче йти в науку, адже
за це в Україні платять мало. Ті, хто таки
йде, працюють швидше за ідею, —
каже Роман і згадує сусідню Польщу,

Ти не один,
але від тебе залежить
багато
Можливість будь-яких змін Роман
Політило пов’язує з вихованням. Переконаний, що батьки ще змалечку
мають вчити дітей жити за певними
правилами:
— Якби кожен розумів, що він
не один і будуть наступні покоління, і якщо б кожен відповідно діяв,
думаю, проблем не було б. Все починається з простого. Наприклад:
викидати сміття у смітник, а не на
дорогу. Якби сміття сортували, його
можна було б переробляти, як це
роблять у Європі. А в нас що: денебудь викидають сміття — побутове, будівельне, пластик, який до
200 років розкладається… Проблема
і в тому, що підприємства думають
тільки про прибуток і зовсім не про
екологічну ситуацію, а сільське господарство забруднює, виснажує землю.
Пам’ятаю, колись із історії вчив, скіфи
ділили ділянку на частини, і не всі
відразу засівали, даючи землі відпочити… Нам треба переходити на нові
технології, альтернативні джерела
енергії, впроваджувати правові засади у сфері захисту довкілля. Наприклад, Арабські Емірати, що „сплять“
на нафті, мають найбільшу у світі
сонячну електростанцію; хочуть використати альтернативи. Словом, все
залежить від конкретної людини, від
кожного з нас.
Ірина ШУТКА
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все буде онлайн

коротко

Інтернет-мережу Політехніки
розширили і вдосконалили

Д

нями до редакції „Аудиторії“ звернулося кілька студентів, які мешкають
у 14 гуртожитку Львівської
політехніки. Вони повідомили про те, що впродовж
трьох тижнів якість доступу
до стаціонарного інтернету
в них доволі низька: зв’язок
із мережею часто обривається, не завантажуються
різні сторінки, зокрема й Google.

Здебільшого проблеми з інтернетом
виникають між 9 і 10 годинами ранку,
а також — після 21 години. Подібна
ситуація, стверджують політехніки,
склалася і в їхніх колег зі студентських
гуртожитків №№ 4, 11 та 15. Ми попросили пояснити цю ситуацію керівника
університетського Навчально-технічного центру мережевих технологій
Михайла Климаша.
— Наразі інтернет-мережа студмістечка працює в тестовому режимі,
оскільки ми розбудовували ядро і на
початку березня під’єднали до мережі
друге крило гуртожитку № 12. Одразу
після включення наші інженери-програмісти виявили недостатню пропуск
ну спроможність зовнішніх каналів.
Звичайно, про їх збільшення ми зав
бачливо домовлялися з постачальниками — науково-освітньою мережею
„Уран“, яка об’єднує більшість вишів
України. Але цей процес затягнувся
в часі: спочатку відбулися консультації,
оплата послуг, а згодом, упродовж березня — на початку квітня, паралельно проводилися інженерно-технічні
роботи в Познані (Польща), Києві та
Львові. Внаслідок цього пропускна
спроможність магістрального каналу,

яким користуються кампус
і студентські гуртожитки, від
2 квітня розширилася з 2 до
3 Гбіт/с. Саме через недостатність пропускної спроможності зовнішніх каналів
падала швидкість інтернету
й виникали проблеми в період пікового навантаження —
після 21 години, — зазначає
Михайло Климаш.
Працівники центру пояснюють:
вибрали для технічних робіт проміжок
часу з 9 до 12 години ранку, бо вважають, що в цей час більшість студентів
знаходяться на парах. Адже часом
інтернет доводилося таки відмикати
на 5 – 10 хвилин (зокрема, 6 квітня).
Іншим способом вирішити нагальні
технічні проблеми ніяк не вдавалося.
Були й інші збої, але команда інженерів-програмістів старалася працювати
швидко й реагувати оперативно. Оголосити студентам графік інженерних
робіт, стверджує керівник, було просто неможливо, бо роботи тривали
одночасно на різних ділянках мережі.
Легше було б просто вимкнути мережу
на тиждень, проте НТЦМТ старався йти
назустріч своїм клієнтам.
— Ми розуміємо, що студентам
потрібна інформація з інтернету щодня. Та найскладніші роботи вже позаду, тож надалі швидкість падати не
буде, — обіцяє Михайло Климаш.
На сьогодні у студмістечку та кампусі Політехніки є майже 11 тисяч точок
доступу до інтернету. Через незавершеність будівельних робіт не охоплений мережею тільки гуртожиток № 1.
Місячна плата за доступ до інтернету
для кожного користувача становить
лише 18 гривень.
Якщо виникають проб
леми з інтернетом у студентських гуртожитках,
керівник НТЦМТ радить
звертатися в диспетчерську службу центру.
Тут чергують фахівці, які
оперативно нададуть інформацію, а також, якщо
є потреба, повідомлять
про проблему відповідному персоналу, який
перевірить лінію і ліквідує
проблему.
Анна ГЕРИЧ

Львівська політехніка посіла 11 місце
у рейтингу вишів за показниками
наукометричної бази даних Scopus.
Усього в рейтингу зараз 105 вищих навчальних закладів України.
Результати оприлюдненого рейтингу
базуються на показниках бази даних
Scopus, що містить понад 47,4 млн.
реферативних записів та є інструментом для відстеження цитованості
статей, опублікованих у наукових
виданнях.
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького не приєднуватимуть до Львівського НАУ.
Кабінет Міністрів України 10 квітня
2013 року скасував розпорядження,
яке передбачало здійснення реорганізації ветеринарного вишу. З цією
ініціативою виступило Міністерство
аграрної політики та продовольства,
виконуючи доручення Президента
України.
За вісім років кількість науковців на
Львівщині зменшилася на 2 тисячі
осіб. На 1 січня 2013 року в організаціях, підприємствах та установах
Львівщини, які виконували дослідження і розробки, працювало
5,6 тис. осіб, порівняно з 2005 роком
це на 2,1 тис. осіб менше. Про це
повідомили в ГУ статистики у Львівській області. Обсяг наукових та
науково-технічних робіт, виконаних
науковими організаціями у 2012 році,
у фактичних цінах порівняно
з 2011 роком зменшився на 2,4 %
і становив 300,8 млн. грн.
Минулого тижня на круглому столі
у Львівській облраді обговорювали
перспективи освітньої галузі в Україні. У заході взяли участь депутати
ВР та ЛОР, представники органів
студентського самоврядування львівських вишів, студентських профспілок, молодіжних громадських
організацій. Зокрема, обговорювали
законопроект про вищу освіту від
опозиційних сил. Депутат облради
(голова Ради молодих учених Львівської політехніки) Оксана Юринець
зупинилася на долі молодих учених.
Нині, за її словами, молодим науковцям важко займатися наукою,
а законопроект від опозиційних сил
створюється для студентів, аспірантів, а не для купки маргінальних
політиків чи олігархів.
За матеріалами інформагенцій
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рада інформує

„Просвіта“ ухвалила план роботи

Н

а черговому засіданні рада Товариства „Просвіта“ обговорила і ухвалила план роботи на весь рік, а також порушила дуже важливу і нагальну проблему — загрози українській мові в академічному та студентському середовищі.
Члени ради підготували звернення до працівників університету із закликом підтримати утвердження української мови
в усіх сферах життя Політехніки.

Звернення Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки
Здійснюючи одну зі своїх головних
функцій — утвердження державної
української мови в усіх сферах життя
Політехніки, рада „Просвіти“ звертає
увагу, що в низці підрозділів університету (кафедра філософії, науково-технічна
і студентська бібліотеки, диспетчерська,
комп’ютерний центр тощо) окремі
працівники на своєму робочому місці
та в приміщеннях університету систематично спілкуються з виробничих питань
недержавною (російською) мовою.
Таку практику, що триває на 22-му
році незалежності України та ще й у
виші, де навчалися Провідники нації Степан Бандера і Роман Шухевич,
вважаємо неприпустимою.
Львівська політехніка — це державний
вищий навчальний заклад, у якому, згідно
з Конституцією України, весь навчально-виховний і виробничий процес має
здійснюватися тільки державною мовою.
Крім цього, переважна більшість
працівників університету, викладачів

і студентів — етнічні українці, тож уживання деякими службовцями чужої,
недержавної мови в їхній присутності
є виявом зневаги й зверхності до мови
титульної нації. Дехто з російськомовних
працівників Політехніки систематично
намагається нав’язувати свою мову
колегам-українцям, звертаючись до
них російською, що свідчить про цілеспрямоване прагнення цих осіб продов
жувати політику зросійщення в Україні.
Практика вживання недержавної
мови в стінах університету завдає ве
личезної шкоди національно-патріо
тичному вихованню студентів, підриває
в них упевненість у міцності державного
статусу української мови, у її самодостатності й спроможності виконувати
функції мови міжнаціонального спілкування в Україні.
Бо це якраз і є те найважливіше,
про що ще 1907 року писав Михайло
Грушевський: „Поки українська мова
не здобуде собі місця у вищій школі,

поки вона не служить органом викладання в університетах та в інших
навчальних закладах, поки вона не
стала знаряддям наукової праці у викладанні й літературі, доти суспільство,
народність, що розмовляє цією мовою,
почуватиметься на становищі нижчої,
культурно неповноцінної нації“.
Закликаємо всіх працівників Політехніки послуговуватися на робочому місці,
в корпусах і на території університету лише
державною мовою, а керівників проблемних у цьому плані підрозділів — провадити відповідну виховну роботу з підлеглими. Спільно дбаймо про піднесення
авторитету рідної мови, про зміцнення її
статусу як мови міжнаціонального спілкування в Україні! Від нашої мовної стійкості
й принциповості залежить, чи посяде
українська мова гідне місце в українському суспільстві й державі.
Ухвалено на засіданні ради
Товариства „Просвіта“ 10.04.2013 р.

цікаві зустрічі

У кожному таборі політв’язнів-українців була більшість
→ Закінчення. Початок на 3 с.

заарештували. Тоді Київ „чистили“ від
дисидентів. Цього разу він отримав
10 років особливого режиму (камерного ув’язнення), 5 років заслання
і був визнаний особливо небезпечним
рецидивістом.
— Я опинився теж у Кучино, на той
час там уже були Левко Лук’яненко,
Олесь Берник, Олекса Тихий, Юрко
Литвин, Михайло Горинь та інші. За
7 років існування цього табору там
було 56 в’язнів, 37 з яких — українці.
В кожному політичному таборі українців була більшість, хоча в СРСР ми
становили лише 16 % населення. Та
Михайло Горинь казав: „Оце допоки
Україна посилає своїх синів на цю новітню Запорізьку Січ, то ще не вмерла
Україна“, — наголосив лектор. — Із
Василем мені довелося бути разом
лише півтора місяця, але „зв’язок“ між
камерами був налагоджений. У той час
я бачив той зошит, який у листах Василь

називав „птах душі“. Там було близько
сотні віршів, перекладів, написаних
верлібром. Збереглося з цього періоду
лише шість віршів і 39 листів. Це тексти
вибухового характеру. Їх не повернули
рідним, сказавши, що всі папери після
ліквідації табору знищили.
— Василь Стус був кандидатом на Нобелівську премію, — сказав гість. — Москва знала, що цю премію присуджують
тільки живим. Очевидно, адміністрація

табору отримала розпорядження знищити Василя, відповідно до заповіту
Йосипа Сталіна: „Нет человека — нет
проблемы“. Стуса поховали ще до приїзду дружини і сина, що теж насторожує
і доводить, що його смерть не була
такою, як говорили (серцевий напад).
Цього року друком вийде книга
спогадів 74 авторів, яку готує Василь
Овсієнко.
— „Бог потребує жертви найкращих… Голови я гнути не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла
Україна, мій пригноблений народ, за
честь якого мушу обставати до загину“… — такі думки були у Стуса в той
час, коли величезні маси „насєлєнія“
опустились у своїй самосвідомості до
нуля. Він усвідомлював, що мусять
бути ті, хто покладе голову, бо інакше
весь народ піде на дно, — наголосив
Василь Овсієнко.
Наталія ПАВЛИШИН
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отака історія…

Родина Косачів: репресовані, та нескорені
„Порятунок
для України —
це відірватися
від Росії“
Ось лише кілька цитат із
„Оперативної інформації
НКВС УРСР про українську
інтелігенцію“, яка зберігається в Галузевому державному архіві СБ України
(ф. 13, спр. 1224, арк. 1 – 99)
і опублікована Василем
Даниленком у книжці „Ізи
дора, рідна сестра Лесі
Українки…“:
„Починаючи з моменту
остаточного приходу на
Україну радянської влади
і до сьогоднішнього дня
українська контрреволюційна інтелігенція ні на хвилину
не залишає думки про переворот…“ (узагальнена думка інтелігенції, зафіксована
агентом НКВС).
„Порятунок для України — це відірватися від
Росії“ (Ольга Косач).
„…якщо 300 років не
могли вбити в українцях
національного почуття і пориву до визволення, то
і тепер прийде момент, коли
встане народ“ (Михайло
Кривинюк).
„А цей обурливий голод
у 1932 році, ці сотні тисяч
трупів… Увесь світ здригнувся від такого варварства…
і лише в нас мовчки спостерігали за тим, що відбувалося. Цього народ не забуде,
тобто він не повинен забути
і свого часу зуміє відплатити
за всі свої муки і страждання“ (узагальнена думка).
„…Косачі, Матушевські,
Холодні, Ткаченко, Черняхівські, Лисенко — проводять
завжди старанну паралель,
особливо перед селянами,
з якими намагаються мати
тісний зв’язок: „…Згадайте,
хіба при панові ви сиділи
коли-небудь без хліба, чи не
вистачало грошей за вашу
Початок у числах 10–12

[•]

Людмила СтарицькаЧерняхівська

[•]

Григорій
Холодний

працю? А що ви маєте зараз? Ви забрали у поміщиків землю, а ці спекулянти
забрали у вас і вашу, це
вам покарання за те, що ви
не знали, за ким треба йти,
й не слухали нас“.
„Коцюбинська, Шевчук,
Матушевський Василь і Борис, Матушевська Віра, Косач Ольга і Косач Дора, Борисов… всі як один кричать
про варварство більшовиків
стосовно української старовинної культури: „Усе робиться для того, щоб із земної поверхні стерти навіть
сліди колишньої культури
української, щоб до молодого покоління не дійшло
нічого, що може спонукати
їх добиватися якогось іншого
становища для України… Але
більшовики помиляються.
Знесуть пам ’ятн ики, але
пам’ять про ці вчинки перейде у віки, в історію, і над
ними висітиме прокляття.
Український народ зуміє
помститися за все“.
„Ну яка може бути українська література, коли всіх
українців за національністю, письменників, розстрілюють або висилають…“
(з розмови Кричевського,
Красицького, В. Матушевського, Їжакевича у помешканні Матушевських).
„…Шевченка — націо
наліста до самих кісток,
вони спотворюють, хочуть
знищити, але не в змозі“
(Фотій Красицький).
„Вони збираються святкувати дні пам’яті Шевченка, а в душі вони ж його

[•]

Фотій
Красицький

ненавидять… якби дійсно
встав Тарас Григорович та
подивився на все, як благоденствує народ його український, мабуть, такі вірші
написав, що вислали б його
кудись знову на те саме
Аральське море“ (Кропивницька).
„На очах переробляють
історію України“ (Микола
Крупський, викладач української мови і літератури).
„Все йде до того, щоб
звести викладання української мови до мінімуму, а потім, під шумок, анулювати
зовсім, як вигадку Скрипника чи Затонського“ (Клавдія
Бойко, викладач української
мови і літератури).
„Вони собі поставили
завдання знищити абсолютно всіх, хто має на плечах
голову, здатну якось самостійно мислити… а залишити бидло, яке мовчки буде
виконувати усе, що їм накажуть „геніальні“ вожді…
…Коли ти українець, тебе
зуміють зробити винним,
а якщо не тебе, то твого
брата, батька, а може, діда
і прадіда… Вони справді думають таким чином зігнути
в баранячий ріг Україну;
брешете, ви 300 років гнули
і не зігнули…
…Ви можете бути російським патріотом, але
українським патріотом —
зась! Вони мають право
воскрешати своє минуле
у книжках, на екранах, витягувати своїх національних
героїв, саме таких героїв,
які історично були ворожі

українському народові, які
гнобили і знищували нас
завж ди, а ми не маємо
права не лише говорити про
своїх національних героїв,
ми навіть слів „український
патріотизм“ повинні боятися, як чуми“ (Ніна Бойко).
„Важко більше прибрати
Україну до рук, ніж це зробили більшовики. Адже ми
фактично колонія більше,
ніж будь-коли“ (Клеопатра
Тимошенко).
„Студенти в більшості
настроєні вороже і лише
бояться про це говорити“
(Василь Матушевський).
„Закували всіх у кайдани, ще й примушують „ура“
кричати… А то ще є багато
таких, які своїх кайданів не
бачать, а гадають, що вони
вільні“ (Борис Матушевський).
„Такого терору, який у нас
зараз, не бачив ще світ…
…Все рівно боротьба ще
буде і боротьба не на життя,
а на смерть, боротьба народу за своє національне
„я“, народу, який є чужий
у власній хаті, який поволі
витісняють скрізь у всьому“
(Олена Терниченко).
„Утримати Україну більшовикам не вдасться… Більшої експлуатації, або просто
рабства, яке у нас, трудно
пошукати“ (Совінський).
„…і тих переловили, що
нічого не робили, і тих, що
робили. От і висновок —
краще було б робити щось
та постраждати, аніж постраждати і не лишити ніякого результату“ (Ніна
Бойко).
***
Якій владі сподобались
би такі настрої? За те й знищували свідомих українців
і стирали пам’ять про них…
„Хто пішов під кулі, хто —
в полярне сяйво, — писав
Богдан Стельмах. — Отака
історія, вивчити не зайво“.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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З

устріч із художникомілюстратором книжки
„Смішний святий“ Зоєю
Лісовською, її автором,
лауреатом Національної
премії України ім. Т. Шевченка, поетом і перекладачем Вірою Вовк та українським письменником
і перекладачем Тадеєм
Карабовичем у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких,
що пройшла під патронатом Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Львівської політехніки у рамках
проекту „Відкриймо для
України українську діаспору“, перетворилася на зворушливе, майже сімейне
свято як для гостей Львова, так і для їхніх палких
шанувальників.

П’єсу „Смішний святий“
Віра Вовк написала у Ріоде-Жанейро ще у 1968 році.
Вперше вона була надрукована 1997 року у львівському виданні „Близнята
ще зустрінуться“, вдруге —
у Києві в книжці „Театр“
у 2002 році. Втретє як самостійний твір „Смішний
святий“, з обкладинкою
у виконанні Зої Лісовської,
цього року побачив світ
у Польщі. Польською переклав професор Люблінського університету ім. Марії
Кюрі-Склодовської Тадей
Карабович.
Вернісаж двомовної
п’єси розпочався із канта
„Про Адама і Єву“ у виконанні кобзаря, актора
театру ім. Леся Курбаса Андрія Селецького та уривка
презентованої п’єси у постановці театральної студії
„Хочу“ під орудою Анастасії
Непомнящої, що при Народному домі „Просвіта“
Львівської політехніки (музичний супровід Андрія
Салецького).
Модератор імпрези молодший науковий співробіт-

ник МІОКу Богдан Сіванич
запросив до слова Ірину
Ключковську, яка, розпочавши свій виступ словами
Віри Вовк, „я мушу свій доробок передати отій єдиній
на землі країні, де виш
ні розцвітають біля хати,
а хата піднімається з руїн“,
відзначила, що „ці дві дивовижні жінки явили нам
прекрасний зразок глибокої
духовності, що проявилася
у їхній дивовижній дружбі,
яку вони пронесли крізь час
і простір“. Вона з приємністю відзначила, що Віра Вовк
отримує ще одну премію —
„Голодоський скарб“, яку
заснував редактор журналу
„Кур’єр Кривбасу“ Григорій
Гусейнов.
На зустріч із закордонними українцями прийшло
чимало представників літературної і мистецької еліти,
серед яких поет, громадський діяч, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Роман Лубківський.
Кажучи теплі слова на
адресу обох жінок, він назвав Віру Вовк „княгинею
української словесності,
надзвичайною і повноважною посланницею нашої
культури у світі, насамперед у Латинській Америці“.
„Святою, роботящою бджілкою, що прилетіла до нас
з-за океану“ назвав її свого
часу і Микола Бажан.
Дуже зворушливими
були виступи Віри Вовк і Зої
Лісовської, а також Тадея Карабовича, адже щораз вони
зустрічають тут теплий прийом вдячних читачів і глядачів, відтак відчувають свою
потрібність Батьківщині.
— Тут зустрілося троє
людей, які працюють для
української культури і живуть у різних місцях: Бразилії, Швейцарії і Польщі, —
відзначила із хвилюванням
у голосі Віра Вовк. — Львів
для мене не просто місто.
Все, що почерпнула у ньому,

Світлина Катерини Гречин

Вернісаж двомовної п’єси Віри Вовк
„Смішний святий“

стало дороговказом і щитом
упродовж цілого життя.
Письменниця прагне
бачити молодь щасливою,
оточеною найціннішим,
що є у її житті, успішною
в колі молодих людей інших
держав:
— Звертаюся до вас у
трудних обставинах. Знаю,
що завжди порівнюєте себе
з однолітками із Заходу,
які мають кращі умови для
навчання, науки і праці,
що часом розчаровуєтеся
в Україні, яка, на жаль, не
має чим захопити сучасну
молодь. Запитайте у своїх
дідів і батьків: коли обставини для українців були
сприятливі? Ви мусите знайти в собі життєдайну силу,
мусите перевершити свою
генерацію, не оглядайтеся
на молодь з інших держав.
Ви не маєте на це часу,
бо треба рятувати Україну
від нелегальності, чужої
продукції, запроданства,
егоїзму, лінивства. Це єдина
дорога до самозбереження.
А щоб подолати все те, ще
отруює наше суспільство,
мусите починати з себе, бо
інакше не матимете успіху.
Пам’ятайте, що ви є і будете
обличчям України. Все у ваших руках. Правдоподібно,
що це — наша остання зустріч, тому обіцяю всі дні
молитися за вас.
Гостей привітали поет,
громадський діяч, лауреат

Національної премії України
ім. Т. Шевченка, заступник
директора МІОКу Ігор Калинець, директор видавництва „БаК“ та постійний
видавець книг Віри Вовк
Орест Коссак, який запрезентував дві її книжки „Казки і містерії“ та „Диптих“,
оздоблені витинанками
авторки і малюнками Зої
Лісовської. Органічним доповненням зустрічі став
етногурт „Ойкумена“, який,
зокрема, виконав і пісню на
слова Віри Вовк. На завершення зустрічі письменниця
прочитала вірш, написаний
спеціально до цієї оказії.
— З Вірою Вовк знайома
дуже давно, — каже поетеса, лауреат премій ім. Лесі
Українки та ім. П. Тичини
Марія Людкевич. — Пані
Віра, крім того, що чудова
письменниця, патріотка,
людина великої душі, —
ще дуже уважна й добра.
Мені приємно, що вона,
довідавшись, що моя дочка
Христина Білоус залюблена
у витинанки і не раз брала
участь у виставках, прислала
книжку поезій, оформлену
своїми витинанками. Сьогоднішня зустріч, на мою
думку, пройшла чудово не
тільки для нас, присутніх
у залі, а й для гостей. Мене
дуже зворушило звернення
Віри Вовк до молоді.
Катерина ГРЕЧИН
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в здоровому тілі…

П

ро небезпеки захворювань і всі „підводні
камені“ та шляхи, якими
можна заразитися тим чи
іншим захворюванням,
з 8 квітня до 23 травня зі
студентами та викладачами Львівської політехніки
говорять лікарі Поліклінічного відділення львівської
міської лікарні № 10.
Такі лекції медики проводять уже не вперше. Вони
покликані виконати національну програму „Репродуктивне здоров’я нації“
на період до 2015 року,
програму „Профілактика та
раннє виявлення цукрового діабету“, Закон України
„Про захист населення від
інфекційних захворювань“,
Закон України „Про бороть-

бу із захворюваннями на
туберкульоз“ та провести
загальнообласну інформаційно-просвітницьку профілактичну кампанію щодо
активного виявлення хворих на ВІЛ-СНІД.
Місячник роз’яснюваль
ної роботи лікарі проводять
серед студентів 1 – 4 курсів
на теми профілактики ВІЛСНІДу, туберкульозу, вірусного гепатиту, наркоманії
та шкідливості куріння. Для
забезпечення висвітлення
якомога більшої кількості
тем у поліклініці створили
чотири бригади по троє
медичних фахівців у кожній,
які проводили розмови зі
студентською молоддю.
10 квітня такі лекції лікарі прочитали для студентів
та викладачів Інституту гу-

Світлина Наталії Павлишин

Обізнаний — озброєний

манітарних та соціальних
наук. Лікар-хірург Андрій
Наконечний підготував презентацію про небезпеки
і підступність ВІЛ-СНІДу. Для
старост груп (які, на жаль,
досить масово і безцеремонно покидали аудиторію)

прочитали лекції терапевти
Тетяна Дробіняк (говорила
про небезпеку, симптоматику та шляхи зараження
туберкульозом) та Вікторія
Гема (про вірусні гепатити).
Наталія ПАВЛИШИН

…здоровий дух

Блудний син — прообраз сучасного суспільства

В

Світлина Наталії Павлишин

середині Великого посту (9 – 11
квітня) у Львівській
політехніці оздоровлювали душі. Отець
Тарас Жеплинський
(доцент кафедри хімічної технології силікатів ІХХТ) провів
триденні реколекції
для студентів та працівників нашого університету. Загальна
тема обговорень — „Люблячий Отець і його діти“.
Священик говорив про три
складові цієї теми (по одній
на кожен день реколекцій):
„Блудний син“, „Старший
син“, „Люблячий батько“.

Мені довелося побувати на
першій реколекції — „Блудний син“. Розпочалася і завершилася зустріч спільною
молитвою. Спершу благословенням Святого Духа через
звернення словами „Царю
небесний“, а наприкінці —
„Богородице Діво“.

Обговорення притчі відбувалося довкола відомої
картина Рембрандта „Повернення блудного сина“.
Як наголосив отець Тарас,
це вершина творчості голландського художника, яку
він створив в останні роки
свого життя, акумулювавши
в ній весь свій духовний
і життєвий досвід.
— В образі блудного сина,
який залишив свого батька,
розтратив весь його маєток, а потім опам’ятавшись,
розкаявся і повернувся до
рідного дому, треба вміти

побачити себе, —
закцентував священик.
В обговоренні
притчі отець торкнувся різноманітних сфер людського життя: гордині, розпусти,
марнославства,
грошолюбства…
Головним у житті
кожної людини
має бути постійне осмислення своїх вчинків.
— Бог створив людину,
бо хотів поділитися з нею
своєю любов’ю. Але людина недосконала. Хоча навіть
на витвір мистецтва можна
дивитися по-різному. Можна бачити красу, а можна
взяти лупу і бачити лише
помилки, не помічаючи
решта прекрасного. Часто
люди саме так і поводяться, особливо у стосунках
один з одним. І це перший
момент, який робить нас
подібними до блудного

сина, — йшлося під час
реколекції.
Часто люди переконані,
що все: здоров’я, краса,
розум… — їхня заслуга. Хоча
насправді все, що маємо
і що отримуємо щодень, —
щедрий Божий дар. Проблемою є й те, що всю Божу
допомогу люди сприймають як належне, забуваючи
через молитву дякувати.
Як наголосив отець Тарас,
найкращим індикатором
того, наскільки треба бути
вдячними небесному Отцеві, є неповносправні люди,
які цінують усе, що мають
довкола себе.
— Сучасному суспільству
бракує любові і терпіння —
два поняття, які не можна
розділити. Якщо любиш
когось, то маєш бути готовим терпіти. Саме терпіння
випробовує справжність любові, — наголосив на першій
реколекції священик.
Наталія ПАВЛИШИН
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Просвітницька робота серед
студентів триває

ктив Колегії та профбюро студентів ІКТА у межах своєї просвітницької діяльності на чолі з головою профбюро Тарасом Кретом 6 квітня відвідали
Меморіальний музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі та
днями — Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“. Враженнями діляться студенти.

Стежками героя

Меморіальний музей героя Романа Шухевича розташований у мальовничому куточку львівського
передмістя, колись селищі, нині
вулиці Львова — Білогорщі, 76а. На жаль, мало хто з нас знав
про такий музей… А це людина,
яка знала, що є блага, дорожчі
за життя, який присвятив себе
служінню державі…
Роман Шухевич (псевдо Тарас
Чупринка) — керівник національно-визвольного руху 40-х років
минулого століття, людина, яка
залишила глибокий слід в історії
боротьби за Українську державу.
На мою думку, без нього не могло бути
Української повстанської армії, не могло
бути цілої низки героїчних боїв, могло не
бути бандерівців.
Тривалий час не могла дати собі
відповіді на запитання, чому Шухевич
не відступив, а пішов на смерть? Адже
багато командирів підпілля перейшли
кордон із Польщею та добралися до країн англо-американського протекторату.
Тепер, відвідавши музей у Білогорщі,
можу сказати — Тарас Чупринка не міг
залишити своїх вояків, своїх побратимів,
свою Україну. Як сказав Симон Петлюра:
„Кров, пролита для великої мети, не засихає“. Його життя є прикладом жертовного служіння та любові до свого народу
й Батьківщини. Про українського героя
Петро Дужий писав: „Боротьба за волю
українського народу, за його суверенне
державне існування і розквіт стала зміс-

том життя Романа Шухевича — людини
виняткового гарту“.
Ми, молоде покоління нашої держави, закликаємо всіх до формування
своєї національної позиції, до пробудження почуття патріотизму та гідності
за свою історію та своїх героїв. Саме
такі просвітницькі походи дають змогу
наблизитися до цього розуміння. Саме
тому в межах роботи нашого профбюро
закликаємо студентів, починаючи з наступного тижня, відвідати цей музей,
низько вклонитися вірним синам нашої
України за мужність, за міць духу, за
нескореність. Пройшовши останніми
слідами Романа Шухевича, ми отримали
надзвичайні враження від його вірного
служіння Україні та її народові.
Вікторія РОМАНЧУК,
студентка першого курсу ІКТА

Пізнання історії через екскурсії
Незважаючи на те, що музей „Тюрма
на Лонцького“ знаходиться недалеко
від головного корпусу Політехніки, я,
як і більшість студентів, не знав про
його існування, хоча ледь не щодня
проходив повз нього. Та на одному із засідань нашого профбюро мені, як голові
туристичного відділу, запропонували
організувати туди невелику екскурсію
для активістів нашого профбюро.
Перші враження нас охопили при
вході у цю стару величезну будівлю, яка
всередині зберігає гнітючу атмосферу.

Під час екскурсії ми побували у всіх
приміщеннях музею та на його подвір’ї,
провели довгий та цікавий діалог із
екскурсоводом на тему історії тюрми та
історії нашої держави.
Сподіваємося, що кожен, хто відвідає
цей музей, залишить у своєму серці частинку вражень і продовжить нашу місію,
поширюючи національно-патріотичну
ідею серед молодого покоління.
Микола ЦИБУЛЬКО,
студент другого курсу ІКТА

Управління сім’ї та молоді
департаменту з питань освіти,
науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної
адміністрації активно залучатиме молодь до волонтерської
діяльності. У 2013 році планують реалізувати ряд проектів
у сфері вдосконалення порядку та механізму провадження
волонтерської діяльності.
Перш за все, здійснюватимуть
заходи з активізації спеціалізованих формувань „Школа
волонтерів“. Також відновлено
акції з відродження історикокультурологічних пам’яток
„Замки Львівщини“. Окрім
цього, управління посприяє
проведенню VIII Всеукраїнської
благодійної акції ВБФ „Серце
до серця“.
14 квітня у Музеї-меморіалі
„Тюрма на Лонцького“ відбувся ювілейний вечір з нагоди
80-річчя політв’язня, українського громадського діяча
Юрія Шухевича. Виступили
і вітали ювіляра люди, які знали його у різні періоди життя.
Серед них — політв’язень Ольга
Ільків, депутат Віра Лясковська,
через відеопривітання звернулися політичні і громадські діячі
Богдан Горинь і Степан Хмара та
письменник-шістдесятник Євген
Сверстюк.
Біля Меморіального комплексу
полеглим січовикам Карпатської України, що на Верецькому перевалі, неподалік
села Климець (Сколівського
району) 14 квітня відбулися
урочистості на честь 74-ої
річниці від дня проголошення
Карпатської України. В урочистостях взяли участь народні
обранці, депутати районної
та місцевих рад Сколівщини,
священики УГКЦ, представники
громадсько-політичних і молодіжних організацій Львівщини
та Закарпаття. Розпочалися
урочистості з покладання
квітів до могил січовиків та
поминальної панахиди за всіма
борцями-героями. Потім відбулося громадське віче.
За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

Політехніки змагаються за
чемпіонський Кубок

Ц

ьогоріч „Весну Політехніки“ почали особливо феєрично: глядачів
зустрічали українські марші у виконанні духового оркестру Львівської
політехніки (під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Ярослава
Горбаля).

„Весна…“ розпочалась
Начальник відділу молодіжної політики
університету Володимир Залуцький
традиційно запевняє, що слідом за фестивальною почнеться й справжня весна. Бажає учасникам азарту і натхнення,
глядачам — не шкодувати підтримки
й оплесків, а членам журі — щирості
й об’єктивності. Лунає мелодія студентського гімну „Гаудеамус“, представник
команди-чемпіона 2012 року ІГДГ Іван
Микуляк підходить до прапора фестивалю, повільно його піднімає. Стяг
повертається „обличчям“ до команд
на сцені, а вже потім до глядачів —
сподіваюся, добрий знак. І — „Весна
Політехніки 2013“ розпочалась!
Народні танці „Вірності“ додали
концерту національного колориту.
А студентки шоу-балету „Аверс“,
коли б презентували якийсь один
інститут, точно зробили б йому найкращу рекламу, бо після такої „візитки“
щонайменше дві третини зали прийшли б на виступ команди.
Та якщо колективи Народного
дому „Просвіта“ (директор — Степан
Шалата) виступали поза конкурсом,
команди інститутів уже розпочали
змагання за номінації (цьогоріч буде
й по одній від кожного члена журі)
та за головний Кубок „Весни…“. Їхні

виступи на відкритті, крім рекламної
мети (запросити якнайбільше глядачів на свій концерт), претендують
на перемогу в номінації „Найкраща
візитка“. Після завершення концерту
журі вже визначило трьох претендентів на номінацію, але остаточного переможця конкурсу візиток, як
і решти номінацій, усі знатимуть аж
на гала-концерті.
Більшість інститутів не здивували:
команда ІІМТ традиційно підготувала представлення кожного учасника
команди (точніше учасник був один,
решта — учасниці, зокрема й перша за
десять років дівчина-зварниця), ІЕПТ
(що не дивно для майже дебютанта)
демонстрував замість візитки СТЕМ,
ІППТ був не по-студентському академічний, ІКНІ намагались показати КВН,
математики теж, правда, іншого штибу.
Незбагненними були візитки ІНПП
(зі східного танцю важко було зробити
висновок, що нас чекає на концерті),
ІЕСК (до середини їхнього номера глядачі думали, що зараз почнеться обіцяний розіграш шоколадної фабрики
„Вонка“, доки не розпакували роздані
перед початком концерту шоколадки,
де під новою обгорткою виявилися ще
й рошенівські).
ІКТА вийшли до глядачів з інтерактивом (до речі, вдалим; тема про
те, чи можна вважатися справжнім
студентом, якщо живеш не в гуртожитку, а з батьками, розсмішила всіх,
великою мірою завдяки подачі Дмитра
Дідошака — його розмовний талант
проявився ще минулого року).
Заінтригували архітектори (у них
традиційно переважає мова музики,
ІНПП

ІНЕМ

пластики, декорацій), вразили співом
економісти (як і в команди ІАРХ, їхній
концерт, очевидно, буде цілісний, серйозний і також про долю, сенс життя),
зацікавили студенти з ІТРЕ (вони зняли
високоякісний відео-анонс детективної історії), покликали в казку під наз
вою SOON геодезисти (мало би бути
щось чарівне), а хіміки — у вестерн
(принаймні, на це натякнув синтез
музики в стилі кабаре і покійник на
лікарняному ліжку) або вампірську
сагу (судячи з мейк-апу).
Неприємно вразила страшенним
суржиком команда ІГСН (наскільки
правильна літературна мова у математиків, настільки скручуються вуха від
мовлення дівчат-гуманітаріїв).

Країна чудес
без сенсу і моралі
Вже в перший конкурсний день переконалася, що здебільшого візитки
формують правильне враження про
дальший концерт інституту. Зокрема,
команда ІНПП підготувала виставу „без
сенсу і моралі“ (саме так було зазначено
в програмках для журі) „Аліса в країні чудес“. Тема, яка пронизує увесь концерт,
ІІМТ
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зазвичай робить виступ цілісним. Водночас якщо акторська гра „накульгує“
(очевидно, через брак досвіду) і помітний страх перед сценою, виходить трохи
хаотично. Очевидно, студенти-правники
і самі передбачали такий результат, відтак і визначили „жанр“ правильно.
Найкращим номером вечора був
вокальний дует — Юлія Доскоч і Олена Семів. Східний танець насправді
виявився шаманським (ось для чого
дівчатам були потрібні черепи зі
скелетами). А завершила команда
несподіваним і незрозумілим поясненням: „шукати сенс у сенсі просто
…неосвічено…“.
Відтак не треба шукати сенсу в цьогорічній програмі ІНПП. Це була спроба
початківців. Не дуже вдала, зате самостійна, без стороннього втручання
викладачів і допомоги гостей-професіоналів. Саме ця ініціатива дає надію,
що наступного року буде краще.

Світлини Ольги Мельник

ІКТА
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команди виявилась
гостя з ЛНУ ім. І. Франка Марія Гром’як.
Барвистим і оригінальним фіналом міг
стати номер Валентина Боярчука — діодне
шоу. Однак команда
мала завершити сюжет, який анонсувала
в афіші і розпочала на
сцені, — „Один день
з життя викладача“.
Викладач (а за сумісництвом — ведучий
вечора Назар Андріїшин) „визвірився“ на
студентку, мовляв, невже для неї підготовка
до „Весни…“ важливіша, ніж навчання?
Тема справді актуальна для учасників фестивалю, адже не завжди їм
вдається успішно готуватись до виступу
і при цьому не „завалити“ навчання,
далеко не всі викладачі з розумінням
ставляться до такої розпорошеності.
І у фіналі команда врозумляє головного героя: до студентів треба бути
поблажливим, інакше — викладацьке
пекло (зокрема, філологам там читають
шевченківський „Заповіт“ „азірівською“
мовою; а директорові інституту Зіновію
Стоцьку воно „не світить“, бо не лише
розуміє своїх студентів, а й підтримує із
глядацької зали). Якби механіки довели
ідею до пуття, вистава була б цікава
всім студентам. Принаймні команда
ІІМТ зробила перший крок до вищої
якості — вибрала правильний курс.

Ансамбль „Вірність“

Правильним шляхом
ідете!
Команда ІІМТ мала багато цікавих задумів. Як студентові перед іспитом бракує
ще одної ночі на підготовку, так механікам не вистачило одного дня, щоб
втілити свої ідеї у повноцінний сценарій.
Програмки для членів журі були
іменні, кожен отримав гайковий ключ,
за розміром, обернено пропорційний
до „габаритів“ судді. Відтак мені дістався ключ 36 на 41. Однак студенти
забули наповнити перелік номерів
інформацією про самих учасників.
Традиційно очікувала від ІІМТ не
дуже вдалого КВНу (в останні роки
механіків підводило і почуття гумору,
й акторська гра). Натомість вони слушно змінили курс на серйозні номери.
Щоправда, підготували аж шість пісень,
відтак бракувало жанрового різноманіття. Найголосистішою учасницею

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю
ІБІД
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прем’єра

Місце і час зустрічі ―
„О восьмій вечора на Ковчезі“

П

ерший український театр для дітей
та юнацтва представив на суд юних
глядачів нову виставу за твором Ульріха Губа у постановці Юрія Мисака.

Невибаглива, проте зворушлива історія про вірну дружбу й відданість між
трьома пінгвінами пронизана глибоким
філософським підтекстом. Перед обличчям глобальної катастрофи всі (і люди,
і тварини ) проходять тест на справжність, випробовування їхніх моральних
якостей. Біла Голубка, яка збирає по парі
з кожного виду тварин, котрі мають врятуватися від потопу на Ноєвому Ковчезі,
символізує не лише посланця-рятівника,

а наче є наставником для недосвідчених душ. Проте вона живе з постійним
відчуттям того, що забула щось дуже
важливе. Як з’ясувалося після закінчення потопу, Біла Голубка забула взяти на
Ковчег свою пару ― голуба…
Кумедні ситуації, в які потрапляють
герої вистави, викликають щирий сміх і
оплески в залі. Весела музика і нехитрі
пісеньки (композитор ― Юрій Саєнко) додають виставі гарного настрою й оптимізму. А відеоряд живої природи Антарктиди
і підводного життя Світового океану ― естетичного й пізнавального задоволення.
Людмила ПУЛЯЄВА

солодкий бестселер
олоді галицькі господиньки відтепер матимуть змогу зваблювати
М
своїх кавалерів не тільки чарівними усмішками, а й печеними смаколиками — „Видавництво Старого Лева“ через 25 років не просто перевидало, а оновило й по-дизайнерськи оживило „Солодке печиво“ Дарії Цвєк

Книжка, яка об’єднає родину
за спільним столом
Ця книжка була культовою ще за радянських часів — від 60-х років, коли вона
побачила світ уперше, її видавали ще
дев’ять разів, загальний наклад сягав
кілька мільйонів примірників. Головний
редактор „Видавництва Старого Лева“
письменниця Мар’яна Савка, познайомившись із авторкою цього кулінарного
бестселера, захоплена нею
як особистістю, розпочала
роботу над „Енциклопедією
галицької кухні“, але втілити
проект у життя не вдалося —
Дарія Цвєк померла. Тож після
виходу її не менш популярної
книжки „Малятам і батькам“
видавництво взялось за перевидання „Солодкого печива“.
Донька Дарії Цвєк Зоряна
Жовнірук вичитала тексти в старому
виданні 1988 року (його обкладинку
як цитату бачимо і на палітурці нової
книжки), а кожен із рецептів (їх понад
500) кухарі ресторану „Лівий берег“ на
прохання видавництва випробували,
а результат цього — на фото.
— Фотографуючи, ми використовували сімейні реліквії Дарії Цвєк — вишивки, посуд, яким вона користувалася, — розповіла Мар’яна Савка. — Книга
вийшла теплою — саме такою була пані

Дарця: до останніх днів життя зберігала
харизматичний заряд — впевненість
і спокій. Видання ми готували майже рік,
бо були потрібні певні сезонні продукти,
як ось, наприклад, сливи.
Нове видання — красиве, зручне і…
дуже приємне на дотик. Усередині —
привабливі світлини і розсипи рецептів
тортів, тістечок, баб, пирогів,
коржиків, кексів, дрібних
ласощів і навіть домашніх
консервацій. Зазнали ж змін,
точніше осучаснення, назви
кухонного начиння — поряд зі ступками та млинками
з’явилися міксери та блендери.
Свою першу паску (у книзі
це баби) Мар’яна Савка пекла
за рецептом Дарії Цвєк. Сирники і штруделі за її рецептами можна скуштувати
у кав’ярні „Львівські пляцки“, де галицька кухня — тренд мережі.
І ще один цікавий штрих, вичитаний
із передмови книжки, — виявляється,
Дарія Цвєк мала дотичність і до Львівської політехніки — саме тут на вечорницях вона познайомилася зі своїм
майбутнім чоловіком.
Наталя ЯЦЕНКО

Колектив Івано-Франківського
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Франка 10 та 11 квітня
гастролював у Львові. Гості представили до уваги глядачів одні
з найкращих своїх постановок —
трагедію „Ромео і Джульєтта“
Вільяма Шекспіра та комедію
„Таксист — 2, або Кохання на
швидкості“ Рея Куні. Режисер
обох вистав — Сергій Кузик.
У Львівському палаці мистецтв
відбувся кінопоказ „Голландія — короткометражні фільми
з країни вітряків“. 12 коротких
стрічок — дотепні, динамічні та
іронічні. Голландські режисери та
сценаристи розказали про приголомшливі і несподівані доcвіди
своїх героїв: перший масаж,
спробу зачати дитину, переломні
моменти у дружбі, народження
кохання в екстремальних умовах,
ментальну єдність з Чарльзом
Буковскі, таємне життя скотчу
тощо.
У Львівському національному
академічному театрі опери та
балету ім. Соломії Крушельницької 18 квітня відбудеться
прем’єра опери „Чарівна флейта“
В. А. Моцарта. Показ цієї вистави
на дві дії вже відбувся 11 квітня
(генеральна репетиція), 13-го
та 14-го. В опері — казці, в якій
проповідують ідеї добра, чесності, справедливості, — залучено
майже всю театральну трупу.
Моцарт написав цей твір ще
1791 року, прем’єра відбулась
у Відні, а вже через рік — у Львові. Понад 200 років львівський
глядач не мав змоги її чути, аж
дотепер.
Відомий український письменник
Сергій Жадан минулого тижня
завітав до Львова, щоб прочитати свої найсвіжіші вірші,
що увійдуть до нової збірки.
Письменник надіється, що нова
поетична збірка вийде вже цього
року, над її назвою поки що не
думав. Окрім свіженького, Сергій
Жадан потішив присутніх на
зустрічі в книгарні „Є“ поезією
з торішньої збірки „Вогнепальні
й ножові“. Після читань в арткав’ярні „Квартира 35“ відбувся
концерт за його проектом.
За матеріалами інформагенцій
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наш календар

Кросворд

18 квітня — Міжнародний день
пам’ятників та історичних місць.
22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книги та
захисту авторського права.

Пам’ятні дати

Горизонтально:
4. Держава в Азії. 7. Надзвуковий пасажирський літак спільного виробництва
Франції та Великобританії. 10. Цілковита
невдача, неуспіх, провал. 11. Італійський
дизайнер одягу. 12. Жіноча прикраса
у вигляді невеликої відкритої корони.
14. Лимон. 17. Мистецтво складання
фігурок з паперу, поширене в Японії.
21. Крилатий кінь Зевса. 23. Столиця
Туреччини. 24. Картина, намальована
фарбами по свіжій вогкій штукатурці.
25. Районний центр Львівської області.
27. Теорія і практика підготовки, організації та ведення бою. 31. Польський
національний танець. 34. Італійський
кутюр’є ХХ століття. 35. Голландський
мореплавець ХVІІ ст., дослідник Океанії, іменем якого названо острів і море.
37. Книга для запису справ, документів,
майна, земельних володінь. 38. У драмі
Шекспіра друг Гамлета. 39. Заступник
ректора вищого навчального закладу.
Вертикально:
1. Найбільша змія родини удавових,
поширена у Південній Америці. 2. Мінерал, різновид агату. 3. Філіппінський
острів з вулканом Апо. 5. Головне місто
Греції. 6. У грецькій міфології напівлюдиJ

J

J

Люди ще й досі сумніваються,
чи є життя на інших планетах,
але в них вистачає сміливості
проводити конкурс „Міс Всесвіту“.

на-напівцап, постійний супутник Діоніса. 8. Давньоруська і візантійська назва
скандинавів, які чинили грабіжницькі
наскоки на Європу. 9. Двочлен Ньютона.
13. Порода службових собак. 14. Нестача
часу на обдумування ходів у шахових
партіях. 15. Британський трансатлантичний пароплав, що затонув після зіткнення з айсбергом. 16. Людина стосовно
своїх предків. 18. Спортивний інвентар
для гри в теніс. 19. Французький шансоньє, композитор, актор вірменського
походження. 20. Застава нерухомого
майна для отримання довготривалої позики. 21. Українська дитяча, молодіжна
організація, вітанням якої є слово СКОБ.
22. Період збирання цукрової тростини
на Кубі. 26. Злакова рослина, яка посідає
друге місце після пшениці у світовому
вирощуванні зерна. 28. Автомобіль
громадського користування з оплатою
проїзду за лічильником. 30. Передова
частина класу, суспільства. 31. Прилад, який є еталоном темпу в музиці.
32. Латинське ім’я Одіссея. 33. Отруйна
змія родини аспідових. 36. Прикраса
з опуклим зображенням, вирізьблена
з коштовного або напівкоштовного
каменю.
Склала Христина ВЕСЕЛА
J

J

J

Якщо ви боїтеся поправитися,
випийте перед обідом 50 грамів
коньяку. Коньяк притуплює відчуття
страху.

18.04.1860 — народилася Уляна Кравченко (Юлiя Шнайдер), українська
письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян Крушельницький, український актор,
режисер i педагог.
18.04.1955 — помер Альберт Айн
штайн, німецький і американський
фізик, автор теорії відносності.
19.04.1885 — помер Микола Костомаров, український письменник, історик,
етнограф, один із засновників КирилоМефодіївського братства.
19.04.1906 — помер П’єр Кюрі, французький фізик і хімік.
20.04.1622 — помер Петро КонашевичСагайдачний, гетьман українського
реєстрового козацтва.
21.04.1871 — народився Володимир
Гнатюк, український фольклорист i літературознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивницький, український драматург,
режисер i актор, один із основоположників українського професіонального
театру.
21.04.1947 — польська влада розпочала
геноцидну акцію „Вісла“ проти корінного українського населення Надсяння,
Лемкiвщини та Холмщини.
21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич,
український історик, академік.
22.04.1724 — народився Еммануїл
Кант, німецький філософ, один із зачинателів класичної німецької філософії.
22.04.1904 — народився Роберт Оппенгаймер, американський фізик, творець американської атомної бомби.
22.04.1919 — загинув Остап Нижанківський, український композитор,
громадський діяч, хоровий дириґент.
22.04.1985 — померла Стефанія ГебусБаранецька, українська художницяграфік.
23.04.1564 — народився Вільям Шекспір, англійський драматург доби Відродження, поет.
23.04.1875 — народився Модест Сосенко, відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр
Духнович, український письменник,
педагог i публіцист.
24.04.1858 — народився Макс Планк,
німецький фізик, лауреат Нобелівської
премії. Він запровадив поняття кванта
енергії.
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Краєзнавчий центр „Паломник“
при Фонді св. Володимира
запрошує в цікаві подорожі на весну — літо 2013 року
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.

Вибирайте бажаний маршрут і телефонуйте заздалегідь:
(032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку № 06977172, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бичкова Костянтина
Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мельниченка Андрія
Любомировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Пількевич Галини
Сергіївни;
утрачену залікову книжку № 0914096, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Куйбіди Миколи Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Леся Юрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Процайла Любомира
Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Наконечного Андрія
Зеновійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Власюка Сергія Сергійовича;
утрачений студентський квиток № 08386908,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Артим Людмили
Йосипівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Стецюка Артема Валерійовича;
утрачені студентський квиток і залікову
книжку, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Бербеничука
Михайла Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гладиш Надії Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 07640984,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пущика Богдана
Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кобилянського Івана
Вікторовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Снігура Назара Олеговича.

Колектив кафедри електронних обчислювальних машин ІКТА Національного університету „Львівська політехніка“ з сумом
сповіщає, що після важкої хвороби на 77
році пішов з життя доцент кафедри ЕОМ
Геннадій Миколайович
Лавров
і висловлює щирі співчуття рідним та
близьким покійного.
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Многая літа!
Колектив кафедри органічної хімії ІХХТ
Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає з Днем
народження наукового співробітника

Ольгу Миколаївну ІЖИК.
Чудовий працівник, прекрасна Жінка! Такі, як Ви, рятують Світ ― добротою, красою і працею. Підростає
гордість держави ― династія, яку Ви започаткували.
Хай живеться Вам добрі і довгі літа, а діла будуть завжди успішні. Ми Вам зичимо радості, щастя, добра
і благословення Всевишнього!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери
та балету ім. С. Крушельницької
18 квітня — „Чарівна флейта“
(опера, прем’єра). 18.00.
19 квітня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
20 квітня — „Орфей і Еврідіка“
(опера). 18.00.
21 квітня — „Даремна обережність“
(балет). 12.00,
„Кармен“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
18 квітня — „Останній гречкосій“. 18.00.
19 квітня — „Віяло леді Віндермір“
(прем’єра). 18.00.
21 квітня — „Шаріка“. 18.00.
24 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.

Камерна сцена
18 квітня — „Безіменна зірка“. 19.00.
20 квітня — „Катерина“. 18.00.
23 квітня — „Завчасна паморозь“. 16.30.
24 квітня — „Картка любові“. 17.30.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
18 квітня — „Лісова пісня“. 16.00.

О С В І Т Н І Й

20 квітня — „Моя дорога Памела,
або Як уколошкати стареньку“.
18.00.
21 квітня — „Пригоди невгамовного
Зайчика та Червоної Шапочки“. 12.00,
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Експрес-оголошення приймаємо
від підприємств, організацій та
приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення (не
більше 25 слів):
•	к омерційного характеру —
50,00 грн.;
•	п ро 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.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
24 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
18 квітня — „О восьмій вечора
на Ковчезі“ (прем’єра).
11.00.
19 квітня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
20 квітня — „Все шкереберть“. 14.00.
21 квітня — „Троє поросят“. 12.00.
23 квітня — „Дикі лебеді“. 13.00,
„Вільні метелики“. 17.00.
24 квітня — „Дикі лебеді“. 11.00,
„Зоряний хлопчик“. 15.30.

Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.

Будинок орґанної та камерної
музики

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

20, 21 квітня — Французькі артисти
на сцені орґанного залу.
У програмі — музика бароко.
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. №130420.

Як подати
експрес-оголошення
в „Аудиторію“
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Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
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