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Чи вітаєте маму з Днем матері?
Від самого нашого народження 

відчуваємо щоденну опіку мами, 
перші вимовлені слова — звер
нені до мами, щоденні молитви, 
які оберігають нас кожну хвили
ну, — мамині. Всі наші прогріхи, 
недоліки може зрозуміти і про-
бачити мама. І, мабуть, єдина 
людина, яка не переставатиме 
любитиме нас у будь-якій ситуа-
ції, а особливо у випадках нашої 
найбільшої духовної чи мораль-
ної слабкості, — мама.

день матері, який ми святкуємо 
в другу неділю травня, має ста
ти для нас ще одним нагадуван
ням і акцентом на важливості 
мами в житті кожного. Хоча 
для вияву любові і вдячності 
не треба чекати на один день 
у році, а дарувати їх щоденно: 
через обійми, вчинки, турбо-
ту і старання не засмутити, не 
ранити…

матір, жінкуберегиню родин
ного вогнища вшановували 
і возвеличували у всі часи 
і в кожного народу. Свято 
найважливішої у житті кож-
ної людини — День матері 
для України досить молоде. 
Адже офіційно його почали 
відзначати лише з 2000 року. 
Хоча до нас воно прийшло ще 
у 1929 році, після того, як укра-
їнська громада Союзу українок 
Канади в 1928 році відзначила 
Свято матері. А наступного 
року святкували вже й у Льво-
ві. Тут організації „Просвіта“, 
„Рідна школа“, „Пласт“, „Сокіл“ 
організовували концерти, 
конференції, фестивалі по всій 
Східній Галичині. Відтоді День 
матері відзначали дуже широ-
ко. У 1939 році свято заборо-
нила радянська влада. Лише 
з 1990 року завдяки зусиллям 
громадських організацій, зо-
крема Союзу українок, свято 
матері повернулось в Україну.

Вшановують матерів у цілому 
світі. Вперше свято офіційно 
встановив Конгрес США 8 трав-
ня 1914 року. А після Першої 
світової війни його почали від-
значати у Швеції, Норвегії, Данії, 
Німеччині, Чехословаччині. Те-
пер у другу неділю травня День 
матері відзначають у 23 країнах 
світу.

Олена доротяк, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Батьки мають завжди відчувати 
вдячність дітей“

Інколи вітаю, якщо не забуду. Кажу приємні слова. Я вважаю, 
що мамі треба дякувати щодня. Адже мама подарувала мені 
найцінніше — життя. Своїх дітей постараюся виховувати так, 
як виховують мене. Думаю, що і мама, і тато мають відчувати вдячність своїх дітей.

максим мохнацький, учень першого курсу Львівського професійно
го ліцею комп’ютерних технологій:

„Любов має бути щодня, а не лише раз на рік“
Не часто вітаю. Але щодня стараюся говорити добрі слова. Мама 
дала мені життя, турботу. Думаю, не обов’язково мати якийсь 
конкретний день для вияву любові, а треба робити це постійно. 
А так — раз на рік згадують і наступного дня все забули.

Іван конюховський, студент першого курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Я вдячний за мамину турботу“
Звичайно, що вітаю. Щодня допомагаю мамі, підтримую в усьому. 
Вона для мене робить дуже багато всього, і я пам’ятаю про це постій-
но. Знаю, що моя мама найбільше радіє тоді, коли в мене все добре.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Ганна Тарацінська, студентка першого курсу Інституту хімії та хіміч
них технологій Львівської політехніки:

„Треба святкувати і День батька“
Вітаю маму і словами, і подарунками з самого ранку. Завжди стара-
юся якомога більше їй допомагати, щоб вона відпочивала, слухаюсь 
її. Я ціную все, що для мене робить мама. Думаю, що на такому ж 
рівні треба святкувати і День батька.

Христина крет, студентка другого курсу Інституту права та психо
логії Львівської політехніки:

„Треба щодня приділяти  
увагу рідним“

Я завжди вітаю свою маму і бабусь, дякую їм всім за турботу 
і любов. Думаю, що треба щодня приділяти увагу своїм рідним 
і близьким, а не лише кілька разів на рік у свята.

Софія Рибицька, студентка першого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Мама — найважливіша в моєму житті“
Щороку вітаю. В мене дуже хороша мама, я її дуже люблю, вона 
мені завжди допомагає. Для мене вона є прикладом для насліду-
вання. Я схиляюся до думки, що саме мама головна в сім’ї, попри те, 
що батько заробляє гроші і є міцною опорою, але жінка споконвіків 
мала більшу відповідальність. Тому, думаю, це свято дуже важливе 
як подяка і нагадування за всі емоційні переживання, які матері 
відчувають за своїх дітей. Жінка завжди була і є берегинею сім’ї, тому треба святкувати.
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святкове

Конференція — з нагоди уродин

Інститут підприємництва та перспек-
тивних технологій відзначає 15-річчя 

свого заснування. З цієї нагоди ми-
нулого тижня у Львівській політех-
ніці відбулась IХ науково-практична 
конференція „Проблеми та перспек-
тиви розвитку економіки і підприєм-
ництва та комп’ютерних технологій 
в Україні“.

Упродовж чотирьох днів учасники кон-
ференції засідали в дев’ятьох секціях. 
Зокрема, крім економічної тематики 
та ІТ, обговорювали також суспільно-
гуманітарні теми. На конференцію по-
дали доповіді 184 науково-педагогічні 
працівники ІППТ, а також представни-
ки інших вишів.

з перших уст

20 років шукаємо і знаходимо 
студентам роботу

Наприкінці квітня відділ працевла-
штування та зв’язків з виробни-

цтвом Політехніки відзначає 20 років 
своєї діяльності.

Національний університет „Львівська 
політехніка“ завжди відзначався інно-
ваційною діяльністю у науковій, педа-
гогічній та організаційній роботі. Це 
стосується не тільки підготовки, а й пра-
цевлаштування студентів і випуск-
ників. Припинення централізованих 
замовлень від галузевих міністерств 
на фахівців з вищою освітою змусило 
шукати і налагоджувати нові, відповід-
ні до запитів ринку, форми взаємодії 
з роботодавцями.

26 квітня 1993 року у Львівській 
політехніці — першій серед технічних 
університетів України — був органі-
зований відділ працевлаштування та 
зв’язків з виробництвом, завдання 
якого — сприяти працевлаштуванню 
випускників і студентів та організації 
виробничої практики. Тривалий час 
такі підрозділи працювали тільки 
у нас і Києво-Могилянській академії 
(з 1992 року). У 1999-му ініціативу 
Політехніки підтримало Міністерство 
освіти і науки, і вона знайшла втілення 
в загальнодержавному масштабі. На-
казом міністра № 454 від 30.12.1999 р. 
ректорів вишів зобов’язали створити 

підрозділи працевлаштування для 
можливості гнучкого реагування на 
потреби ринку праці.

Організаційні роботи, визначення 
і відпрацювання напрямів діяльності 
відділу працевлаштування Політехніки 
здійснив Роман Скоропад — людина 
з величезним організаційним талан-
том, неординарним мисленням, ак-
тивною позицією. Він очолював відділ 
до 1 грудня 1994-го. За 20 років у під-
розділі працювали Юрій Калініченко, 
Любов Маришева, Лілія Муциківська, 
Вікторія Бірка, Ярослав Морозович, 
Оксана Кінаш, Ярослав Карпій, Ольга 
Стецик, Святослав Данильців, Олена 
Гнатків, Світлана Гладун, Леся Винник, 

семінар

Міжнародний 
проект 

геодезистів

Цього року в жовтні завершуєть-
ся проект Темпус „Геоінформа-

ційні технології для сталого розви-
тку в східних сусідніх країнах“, який 
розпочався в жовтні 2010 року. 
З цієї нагоди від 15 квітня в Інституті 
геодезії відбувався десятиденний 
міжнародний семінар зі сучасних 
геодезичних концепцій.

Учасників семінару, в роботі якого 
взяло участь близько 20 науковців 
з України, Швеції, Іспанії, Німеч-
чини, Вірменії та Молдови, приві-
тали проректор із наукової роботи 
професор Зорян Піх, координатор 
проекту професор Стокгольмського 
технічного королівського універси-
тету Хуаан Фан, заступник директо-
ра ІГДГ, декан повної вищої освіти 
професор Ігор Тревого.

Як відзначив Ігор Тревого, за 
допомогою проекту, який має на 
меті підтримати стійкий розвиток, 
модернізувавши вищу освіту в га-
лузі геоінформаційних технологій 
у Вірменії, Україні і Молдові, на-
уковці цих країн мають можливість 
обмінюватися новими концепціями 
і розвитком знань у цій галузі, зна-

Закінчення на 6 с. →

Закінчення на 7 с. → Закінчення на 4 с. →
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йомитися з використанням 
в іноземних вишах сучас-
них геодезичних технологій, 
опановувати сучасну гео-
дезичну техніку, створювати 
нові курси лекцій, готува-
ти велику кількість сучас-
них методичних розробок 
(у Львівській політехніці їх 
підготовлено вже поза 30), 
підручників (підготовлено 
5), брати участь і проводити 
у своїх країнах семінари, кур-
си, конференції, скеровані на 
візуалізацію завдань проекту.

— Проект дуже плідний і для нашо-
го університету, — сказав Зорян Піх, — 
адже завдяки йому і для його виконан-
ня Інститут геодезії придбав сучасне 
геодезичне обладнання та програмне 
забезпечення, що дало можливість на 
сучасному рівні розвивати навчальний 
процес, зокрема магістрам та аспіран-
там проводити практичні, лабораторні 
заняття і науково-дослідну роботу. 
Крім того, модернізовано існуючі і роз-

роблено на сучасному рівні ряд нових 
теоретичних дисциплін для бакалаврів 
і магістрів геодезичних спеціальностей. 
11 представників різних кафедр інсти-
туту брали участь в інтенсивних спеці-
алізованих курсах з геоінформаційних 
систем та із сучасного геодезичного 
обладнання і технологій, ознайомилися 
з аналогічними навчальними закла-
дами в Іспанії, Швеції. Викладачі і сту-
денти на піврічних закордонних курсах 

підвищили свій рівень знань 
англійської мови. Цікаво, що не 
лише наші студенти навчаються 
за кордоном, а у й Львівській 
політехніці проходить стажу-
вання студент з Іспанії, який 
провадить науково-дослідну 
роботу, пов’язану з лазерним 
скануванням.

Упродовж десяти днів у се-
мінарі брали участь науковці 
з різних вишів Львова та інших 
міст. Вони цікавилися тим, як 
живуть закордонні університе-
ти, дискутували і спілкувалися 
з фахівцями світового рівня. 

Закордонні гості ознайомилися з містом 
Лева, відпочили у мальовничих Карпа-
тах, взяли участь і виступили з доповід-
ями ще й на міжнародній конференції 
„Геофорум-2013“. На завершення робо-
ти семінару його учасники підбили під-
сумки діяльності проекту й окреслили 
основні питання, які обговорюватимуть 
восени на фінальній конференції в Ялті.

Катерина ГРЕЧИН

семінар

Міжнародний проект геодезистів
→ Закінчення. Початок на 3 с.

олімпіада

Майбутні матеріалознавці зустрілися у Львові

У Львівській політехніці на базі 
кафедри прикладного матеріа-

лознавства та обробки матеріалів 
Інституту інженерної механіки та 
транспорту 17 – 19 квітня вже вдруге 
пройшов II етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спеціальності 
„Прикладне матеріалознавство“.

Цього року до Львова приїхало 37 пе-
реможців І етапу — студенти четвер-
того курсу напряму підготовки „Інже-
нерне матеріалознавство“ та п’ятого 
курсу за спеціальністю „Прикладне 
матеріалознавство“ — з 13 навчальних 
закладів України.

На урочистому відкритті учасників 
олімпіади привітали проректор з нау-
ково-педагогічної роботи, голова орг-
комітету професор Дмитро Федасюк, 
директор ІІМТ професор Зіновій Стоць-
ко, завідувач кафедри прикладного ма-
теріалознавства та обробки матеріалів 
професор Зоя Дурягіна, відповідальний 
секретар оргкомітету доцент Лідія Бо-
гун. Вони коротко розповіли учасникам 
олімпіади про історію, традиції і нау-
кові досягнення Політехніки загалом 

і кафедри зокрема, побажали красивої, 
здорової конкуренції і добрих резуль-
татів в олімпіаді. Присутні хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять великого 
вченого і педагога, завідувача кафедри 
матеріалознавства Запорізького на-
ціонального технічного університету 
професора Анатолія Коваля.

У перший день роботи відбувся I тур 
олімпіади: студенти письмово викону-
вали творче практичне завдання, після 
якого для гостей організували культурну 
програму — пішу екскурсію Львовом.

Наступного дня, 19 квітня, відбувся 
ІІ тур, де учасники олімпіади викону-
вали тестове завдання. Цього ж дня 
підбили підсумки ІІ туру та олімпіади 
загалом. До слова, на відміну від мину-
лого разу, студенти могли подавати на 
апеляцію одразу ж після оголошення 
результатів кожного туру.

За рішенням журі, перше місце 
в цьогорічній олімпіаді посів Андрій 
Сулай (на світлині) з Національної ме-
талургійної академії України, друге — 
Марія Глущенко з НТУ „Харківський 
політехнічний інститут“. Два третіх 
розділили студенти Запорізького націо-

нального технічного університету Єли-
завета Фасоль та Олександр Джуган.

Дипломи переможцям, грамоти за 
четверте — п’яте місця та за оригіналь-
не виконання завдання, сертифікати 
учасникам олімпіади, грамоти членам 
журі й апеляційної комісії разом із по-
дарунками вручив проректор Дмитро 
Федасюк. Від імені учасників олімпіади 
перед присутніми виступив декан інже-
нерно-фізичного факультету Запорізь-
кого НТУ доцент Олександр Климов.

Катерина ГРЕЧИН
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вектор співпраці

Освіта, наука, культура в умовах  
європейської інтеграції

Минулого тижня у Львів-
ській академічній гім-

назії приймали делегацію 
колег із Німеччини, Туреч-
чини та Сербії — вчителів та 
директорів шкіл.

У перший день конференції 
„Освіта, наука, культура в умо-
вах європейської інтеграції“ 
іноземні гості ознайомилися 
зі системою освіти в Україні, 
зокрема у Львові (побували 
в міському управлінні осві-
ти), з підходом до навчан-
ня у Львівській академічній 
гімназії, з її досягненнями. 
Наступного дня вони пре-
зентували системи навчання 
у своїх країнах.

На засіданні у Львівській 
політехніці учасників приві-

тав проректор університету 
Богдан Моркляник.

З представниками за-
кордонних шкіл директор 
ЛАГ Леся Юхман та вчитель 
Наталя Сиротинська позна-
йомилися на міжнародних 
зустрічах: з німецькими на-
вчальними закладами Леся 

Ігорівна зустрілась на між-
народному семінарі в Іспа-
нії, пані Наталя налагодила 
контакти з сербською де-
легацією під час швейцар-
ського проекту з обміну 
у Німеччині. Турецькі вчителі 
приїжджали на аналогічний 
проект в Україну. Відтак 

цього разу до Львова вони 
всі прибули на запрошення 
директора Львівської акаде-
мічної гімназії.

— Ми шукаємо міжна-
родних партнерів, щоб наші 
учні мали можливість кудись 
поїхати, обмінятися досві-
дом, побачити інші шко-
ли, як діти навчаються там, 
за якими програмами, які 
предмети вивчають, — роз-
повіла Наталя Сиротинська.

Після конференції учас-
ники домовилися про по-
дальшу співпрацю. Зокре-
ма, представники гімназії 
вже отримали запрошення 
на семінар у Сербії у жовтні 
цього року.

Тетяна ПАСОВИЧ

конференція

Про мудре й ефективне управління в освіті

У Політехніці 18 – 19 квітня відбулась 
VI Міжнародна науково-практич-

на конференція „Управління в освіті“. 
До осмислення важливих для освіти 
питань долучилися фахівці з усієї 
України, а також із Росії та Польщі

— Маємо понад 200 учасників, 72 на-
вчальні заклади з України, Польщі та 
Росії. Крім науково-педагогічних праців-
ників, долучилися студенти, аспіранти, 
здобувачі. З політехніків особливо 
активні економісти, хіміки, звичайно, 
представники ІНПП. Цьогоріч з’явилася 
нова секція — з організаційної психо-
логії; це актуальний і перспективний 
напрям. Менше доповідей з інновацій-
них впроваджень. Акцент — на вузькій 
проблематиці: правові, економічні, 
соціальні проблеми забезпечення 
управління закладами освіти, психоло-
гічно-педагогічні проблеми управління 
в освіті. На секційних засіданнях слухачі 
активно долучалися до обговорень, — 
розповіла відповідальний секретар 
конференції, старший викладач кафед-
ри психології, педагогіки і соціального 
управління Політехніки Ольга Швед.

На пленарному засіданні проректор 
Політехніки з науково-педагогічної ро-
боти та міжнародних зв’язків, член На-
ціональної команди експертів з рефор-

мування вищої освіти професор Юрій 
Рашкевич констатував: щодо реалізації 
реформування національної системи 
освіти Україна нині в гіршій ситуації, 
ніж у 2003-му, коли подала заявку на 
приєднання до Болонського процесу:

— Ми — єдина країна, яка, підписав-
ши Болонську декларацію в 2005 році, 
досі не зуміла прийняти нового законо-
давства про вищу освіту. Ми маємо зако-
нодавство минулого століття, а розмови, 
наміри, декларації — вже ХХІ-го. Фактично 
ті спроби реформ, які відтоді робилися під 
лозунгом Болонського процесу (реформа 
бакалавратів, введення кредитно-модуль-
ної системи) нічого, крім шкоди, не дали. 
До того ж, в країні, у суспільстві, яке ще не 
розібралося в суті справи, вже вироблена 
стійка нехіть до Болонського процесу. Вва-
жаю, що однією з причин є нерозуміння 
процесів модернізації системи освіти 
й управління навчальними закладами. 
Тому такі конференції — платформа для 
обміну думками, вироблення спільних 
позицій, єдиної термінології, нагода роз-
робити певні рекомендації.

Для порівняння цікаво було дізнатися 
про питання, що турбують польські виші 
(залучення абітурієнтів, зниження якості 
знань студентів, шляхи забезпечення 
якості навчання) — про це доповів прорек-
тор Люблінського католицького універси-

тету Анджей Дердзюк. Директор ІНПП 
Володимир Ортинський зосередив увагу 
на законодавчій базі функціонування 
вишу в Україні, завідувач кафедри ППСУ 
Леонід Кизименко — на психологічних 
особливостях інновацій в освіті. Владис-
лав Фадєєв з Євпаторійського інституту 
соціальних наук Кримського гуманітар-
ного університету розповів про модель 
сучасного навчального закладу.

Відбулися й цікаві майстер-класи: 
наприклад, доцент Зоя Романець 
(ІНПП) розкрила особливості управ-
ління з допомогою методу вільних 
асоціацій, а доцент Ярослав Воловець 
(ІНЕМ) розповів про систему контролю 
за роботою студентів у віртуальному 
навчальному середовищі.

Ірина ШУТКА
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Учасників урочистого пленарного 
засідання привітав проректор уні-
верситету професор Зорян Піх. Крім 
досягнень ІППТ як єдиного інституту 
в структурі Львівської політехніки без 
держзамовлення (студенти навчають-
ся тут за кошти фізичних та юридичних 
осіб), він наголосив на успішному 
втіленні інноваційного проекту ІННВК 
„Школа — Коледж — Університет — 
Підприємство“ при Національному 
університеті „Львівська політехніка“: 
13 років тому інститут виявив ініціати-
ву інтегрувати середню школу, вищу 
освіту й ринок праці, а тепер ділиться 
таким досвідом у межах цілої України 
(МОНМС минулоріч ухвалило рішення 
про проведення експерименту на базі 
Комплексу).

Відкриваючи конференцію, директор 
інституту Йосиф Хром’як зазначив, що 
в ІППТ зараз навчається понад 1200 сту-
дентів (на двох факультетах та відділенні 
підготовки молодших спеціалістів), 
розповідав про здобутки викладачів 
і студентів, про досягнення в науці, сту-
дентському самоврядуванні, вихованні 
(окрему подяку висловив директорові 
Народного дому „Просвіта“ Степанові 
Шалаті) та спорті. За його словами, 
труднощі, які виникали упродовж цих 
15 років, вдавалося долати зокрема 
й завдяки адміністрації університету. 
Отож, усі досягнення інституту — спільні 
зусилля цілого колективу, підсумував 
директор ІППТ.

Директор ІНЕМ Олег Кузьмін, якого 
з ІППТ поєднує співпраця від самого 
заснування, нагадав, що інститут був 
створений на вимогу ринку праці: тоді 
як класична державна вища освіта є до-
волі консервативною, свого часу саме 
приватний виш міг оперативно зреагу-
вати на появу на початку 90-х малого 
та середнього бізнесу в Україні, який 
потребував відповідних фахівців. А нині, 
в той час, коли інші виші „полюють“ на 
випускників коледжів, ІППТ сам готує зі 
шкільної лави молодших спеціалістів, 
які пізніше продовжують навчання на 
третьому курсі університету.

Директор Коломийського політехніч-
ного коледжу Василь Білейчук розпо-
вів, що його навчальний заклад влився 
в структуру Політехніки завдяки ІППТ. 
Із Коломиї — міста, де існує єдиний 
в Україні музей писанки, він привіз ве-
лику писанку.

Виступали також випускники різних 
років — Ігор Кулиняк (2007), тепер асис-
тент кафедри менеджменту організацій 
ІНЕМ, Мар’яна Кавин (2002), колишній 
головний бухгалтер ІППТ, зараз за-
ступник директора з розвитку Західної 
консалтингової групи.

А найбільш творчі випускники інсти-
туту прикрасили урочистість читанням 
поезії (Іванна Греділь, лауреат фестива-
лю „Барви осені“), виконанням пісень 
(гурт „Ойкумена“, солістка — Олена 
Коссак (дівоче Возняк).

Вагомим свідченням високих здо-
бутків стало нагородження працівників 
ІППТ грамотами ЛОДА, цінними по-
дарунками, дипломами та подяками 
Львівської політехніки. Ряд студентів 
отримали дипломи інституту за наукові 
здобутки (перемоги у всеукраїнських 
студентських олімпіадах, СНТК), гра-
моти — за відмінні успіхи у навчанні та 
суспільно-громадському житті; за вагомі 
досягнення у спорті та пропаганду здо-
рового способу життя.

Крім того, цього року керівництво 
ІППТ вперше вирішило провести кон-
курс „Створи рекламну кампанію інсти-
туту“. За результатами оцінювання журі 
та голосування за конкурсні проекти 
на сайті визначили двох переможців: 
команди „Навчайся, здобувай та пе-
ремагай“ (Дрогобицька філія, група 
МК-42) та „Інститут — це ми“ (студенти 
першого курсу відділення підготовки 
молодших спеціалістів).

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

У Львівській політехніці 26 квітня  
пройде день знайомств у режи
мі онлайн. Про це повідомляє 
прес-служба університету. Охочі 
о 14.00 можуть „зайти“ у веб-
кімнату „Львівська політехні-
ка“-2013 через опцію „Гість“. 
Реєстрація — українською мовою 
у форматі „Район, прізвище ім’я 
учасника“. Для підвищення ефек-
тивності роботи заходу організа-
тори радять заздалегідь над-
силати запитання на електрон ну 
пошту приймальної комісії 
Політехніки entrance@lp.edu.ua.

16 квітня в Інституті економіки 
і менеджменту відбулася зустріч 
керівництва інституту з керів
ником нідерландської дочірньої 
компанії Diamond FMS групи 
компаній elsman Group п. Нардом 
Елсманом. Компанія представила 
власні розроблені спеціалізовані 
програмні продукти для фінан-
сової діагностики діяльності 
суб’єктів господарювання. За 
результатами зустрічі IT-компанія 
вже найближчим часом надасть 
свої програмні розробки для 
використання у навчальному про-
цесі ІНЕМ.

У 2012 році кількість науковців, 
які емігрували за кордон, зросла 
майже втричі. Про це під час 
загальних зборів Національної 
академії наук України повідомив 
її президент Борис Патон. Він 
пов’язує це з вкрай недостатнім 
рівнем фінансування науки, 
дальшим падінням престижу 
професії науковця в суспільстві. 
„Не сприяє підвищенню рівня 
та якості підготовки й атестації 
наукових кадрів і заплановане 
реформування системи вищої 
освіти “, — додав очільник НАНУ.

У міносвіти й науки затвердили нові 
програми ЗНО з дев’яти навчаль
них предметів. Відповідний до-
кумент був оприлюднений на сайті 
Інституту інноваційних технологій 
і змісту освіти. Виходячи з тексту 
наказу, змін зазнали всі програми 
зовнішнього незалежного оціню-
вання, за винятком історії України 
і всесвітньої історії. Водночас 
затверджені документом програми 
ЗНО не оприлюднено.

За матеріалами інформагенцій

→ Закінчення. Початок на 3 с.

святкове

Конференція — з нагоди уродин
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Юрій Костів, Юрій Залуцький і автор 
цих рядків.

Львівська політехніка відпрацюва-
ла власну систему працевлаштування, 
що полягає у втіленні комплексу захо-
дів, які дозволяють студентам визна-
читися з місцем роботи ще під час на-
вчання. Ми постійно шукали партнерів 
для реалізації нашої мети, налагодили 
тісну взаємодію зі Львівським облас-
ним центром зайнятості, що триває 
вже 18 років і відзначена Почесним 
знаком Державного центру зайня-
тості України „За співпрацю“. Разом із 
центром зайнятості наш відділ провів 
21 ярмарок кар’єри, організував для 
студентів десятки презентацій і тренін-
гів компаній-роботодавців, серед яких: 
RJR Tobacco, Procter&Gamble, „Світоч“, 
British American Tobacco, „Джейбіл“, 
„Білайн“, Google та низка інших.

Досвід європейських країн в умовах 
ринкової економіки ми вивчали під час 
реалізації спільного проекту з Вищою 
школою публічної адміністрації в Бя-
лимстоку (Польща) та Міжнародним 
інститутом освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою „Центри кар’єри — міст до 
ринку праці“ (2006 – 07 рр.), а також 
проекту Тернопільського молодіжного 
центру праці „Пошук нових механізмів 
працевлаштування молоді“ (2013 р.). 
Працівники відділу брали участь у ба-
гатьох міжнародних конференціях 
і круглих столах з питань працевлашту-
вання, опублікували понад 50 статей 

у наукових виданнях і пресі. Роботу 
відділу неодноразово висвітлювали 
друковані ЗМІ й телебачення, що спри-
яло підвищенню рейтингу Політехніки 
серед університетів України.

У своїй роботі ми постійно орієнтує-
мося на потреби студентів, надаємо їм 
психологічну підтримку, інформацію 
про вакансії, допомагаємо в оформ-
ленні резюме тощо. Діяльність відділу 
неодноразово відзначало керівництво 
університету. Дуже допомагає в роботі 
Видавництво Львівської політехніки, 
оперативно публікуючи каталоги до 
кожного Ярмарку кар’єри. Регулярно 
популяризує наші заходи тижневик 
„Аудиторія“.

Майбутнє потребує великої по-
всякденної роботи. Мусимо мислити 
категоріями успіху, бути спрямованими 
в майбутнє і ніколи не розчаровуватися 
через те, що не все довкола таке ідеаль-
не, як нам хотілося б. Найголовніше — 
повірити у себе, високо ставити перед 
собою планку і щоденно працювати 
над тим, аби виконати поставлені за-
вдання, жодної миті не зупиняючись на 
досягнутому. Життя не терпить спокою!

Олег ЛОГУШ,  
начальник відділу  

працевлаштування та зв’язків  
з виробництвом  

Львівської політехніки

Майстер-клас про ефективний час

Відділ працевлаштування та зв’яз-
ків з виробництвом проводить 

чимало практичних і цікавих захо-
дів. 11 квітня у Політехніці відбувся 
майстер-клас STARWAY від Джей Ті 
Інтернешнл Компані Україна (JTI) — 
про те, як управляти своїм часом.

Після короткої презентації компанії, 
ХоРеКа-спеціаліст JTI Україна Уляна 
Черненко розповіла, як ефективно 
керувати часом, щоб досягти конкрет-
ного результату в тій чи іншій справі. 
Допоможе знання певних принципів. 
Наприклад, закон Парето — „20 % зу-
силь дають 80 % результату“: правиль-
но визначені пріоритетні дії за досить 
короткий час дозволять отримати біль-

шу частину запланованого результату. 
Корисними є й істини про те, що будь-
яка робота займає весь відведений на 
неї час (це закон Паркінсона), а то й по-
готів — потребує більше часу, ніж на 
неї запланували (бо ж є форс-мажори, 
як твердить закон Мерфі). Або ще таке, 
відоме кожному із власного досвіду: 
на все часу не вистачає, але на най-
важливіше ми його завжди знайдемо.

Щоб час працював на нас, як поясни-
ла Уляна, треба правильно ставити цілі: 
ціль має бути конкретна, досяжна, об-
межена в часі, орієнтована на результат. 
Ще важливо правильно планувати (не 
більше 10 – 12 завдань на день), розподі-
ляти пріоритети (тут допоможе матриця 
Ейзенхаура) і не піддаватися підступним 

„викрадачам часу“, як втома, стреси, 
відволікання, дезорганізованість, про-
крастинація… Отож теорія є. Дочитуємо 
матеріал — і починаймо управляти 
своїм часом. І. Ш.

→ Закінчення. Початок на 3 с.

з перших уст

20 років шукаємо і знаходимо студентам роботу
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родом із політехніки

Вихованців Богдана Стадника в Німеччині 
дуже цінують

Нещодавно до Львова завітав ви-
пускник кафедри інформаційно-

вимірювальної техніки ІКТА Львів-
ської політехніки, а нині старший 
науковий співробітник кафедри ви-
мірювальних процесів та сенсорної 
техніки факультету машинобудуван-
ня Технічного університету Ільменау 
(Німеччина) Ростислав Мастило. Тож 
ми скористалися нагодою, щоб по-
спілкуватися з ним.

У 1995 році директор ІКТА, завідувач 
кафедри інформаційно-вимірюваль-
них технологій професор Богдан 
Стадник запропонував Ростиславові 
як кращому п’ятикурснику і доброму 
знавцеві німецької мови пройти пе-
реддипломну практику у Німеччині. 
Хлопець погодився, бо це була добра 
нагода перевірити себе, свої можли-
вості, попрацювати на новітньому об-
ладнанні й водночас перейняти досвід 
закордонних колег.

— Практика обміну студентами 
фактично розпочалася з мене, тож 
я був першопрохідцем, — усміхається 
Ростислав. — У Політехніці я добре 
засвоїв теоретичний матеріал, а в Іль-
менау пройшов чудовий піврічний 
практичний курс. Дипломну роботу 
писав німецькою мовою. У Львові ж 
перед захистом довелося її перекла-
дати українською.

Отримавши диплом із відзнакою, 
Ростислав вступив до магістратури, 
а через рік — до аспірантури. Провчив-
шись кілька років, знову повернувся до 
Технічного університету Ільменау, куди, 
на пропозицію Богдана Стадника, його 
запросили як доброго, сумлінного, 
з високим рівнем підготовки спеціа-
ліста. Згодом влаштували на кафедрі. 
Відтоді й займається там дослідниць-
кою науковою роботою, хоч має ще 
й навчальне навантаження: проводить 
практикуми й лабораторні. В Ільме-
нау захистив дисертацію, отримавши 
ступінь доктора наук і залишився 
працювати на кафедрі вимірювальних 
процесів та сенсорної техніки.

— Ростиславе, у якому науковому 
напрямі працюєте нині?
— Займаюся найпередовішою ділян-
кою в нановимірюваннях, тобто дослі-
дженням поверхонь у нанометровому 
діапазоні і всім, що з цим пов’язано. 
Цим зацікавився ще на кафедрі 

професора Стадника, адже тема моєї 
дисертації стосувалася побудови та до-
слідження сенсора для прецизійного 
вимірювання поверхні з точністю до 
нанометрів, майже до молекулярного 
рівня, зокрема, геометричних пара-
метрів поверхні. Я, по суті, розробив 
оптичний сенсор, що працює за прин-
ципом лазерного фокусного сенсора, 
дослідив і захистив його. Дочірня фір-
ма від кафедри „SIOS Messtechnik“ нині 
також продає ці та інші сенсори і при-
лади, які розробляє кафедра.

— Якщо порівняти навчання в нас 
і в Німеччині, воно дуже різниться?
— В Німеччині більше уваги приділя-
ють практичній стороні і менше — те-
оретичній. Ще більше відрізняються 
дипломні роботи. Кафедра має кон-
кретні тематичні завдання, які част-
ково роблять студенти. Там не можна 
написати дипломну роботу, користу-
ючись лише бібліотекою. Це мусить 
бути практична робота з негативним 
чи позитивним результатом.

— Побутує думка, що за кордоном 
бракує ідей, а в нас ідеї є, нема тіль-
ки на чому їх реалізовувати…
— Частка правди в тому є. Але ідей 
у них також багато.

— Чи багато українців працює в Іль-
менау?
— Трохи є. До прикладу, Наталя До-
рожовець, яка закінчила нашу кафе-
дру дещо пізніше від мене, працює 
науковим співробітником на тій же 
кафедрі, що і я. Крім цього, до нас що-
року приїжджають студенти з кафедри 
інформаційно-вимірювальних техно-
логій зі Львова. Цього року маємо 

двох аспірантів, які приїхали на річне 
стажування, отримавши стипендію 
від уряду України, та трьох студен-
тів (двох фінансує німецька сторона, 
одного — українська). Найближчим 
часом до Німеччини мають приїхати 
ще й викладачі з Політехніки. Загалом 
мушу сказати, що вихованців Богдана 
Івановича Стадника тут дуже поважа-
ють і цінують.

— Як почуваєтеся на чужині?
— Я там уже 14 років. Перший рік був 
сам, потім одружився, взяв із собою 
до Німеччини дружину Ольгу Трач. 
У мене взагалі майже політехнічна ро-
дина, бо тато, як і моя дружина, також 
закінчував факультет (нині — інститут) 
архітектури Львівської політехніки. 
В Німеччині народилися наші діти Со-
фія і Юліан. Донька вчиться в другому 
класі і є там найкращою ученицею. 
Юліан має лише чотири роки і ходить 
у садочок. Тож тепер нам значно про-
стіше живеться, вже навіть і звикли.

— Чим  захоплюєтеся  поза  робо-
тою?
— Коли ще не було дітей, знайоми-
лися з Німеччиною, Австрією, Швей-
царією, Італією. Тепер з дітьми влітку 
їздимо на море. Звичайно, багато часу 
забирає робота, сім’я, та все ж нама-
гаюся викроїти час для спорту. Люблю 
футбол, час від часу стаю на гірські 
лижі (ми живемо поблизу невеличких 
гір, і витяги тут встановлено в радіусі 
20 – 30 кілометрів).

— Що  важливого  почерпнули  для 
себе за кордоном?
— Найперше — німецької пунктуаль-
ності. В Німеччині життя плине чітко, 
без хаосу. Є певна організованість, що, 
мабуть, формується їхнім способом 
життя. Цей уклад впливає на кожного, 
хто там працює. Тут діє правило: або 
ти живеш за їхніми законами, або по-
вертаєшся додому.

— Що побажали б студентам По-
літехніки?
— Найперше — вчити іноземні мови, 
бо це дуже потрібно. А ще намагатися 
поїхати в інший навчальний заклад за 
кордоном, подивитися на тамтешнє 
навчання, на роботу, спосіб життя.

Катерина ГРЕЧИН
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вихід у світ

Серія тестових доступів від НТБ

Читачі науково-технічної бібліоте-
ки отримали доступ до корисних 

ресурсів.

Зокрема, надано тестовий доступ до 
сервісу IOPscience, що забезпечує 
можливість роботи з онлайн-версіями 
всіх журналів, які видає Institute of 
Physics самостійно або спільно з інши-
ми організаціями. Ресурс охоплює такі 
наукові дисципліни, як фізика, механі-
ка, біофізика, астрономія, космологія, 
геофізика, біоінженерія, метрологія, 
математика, хімія, обчислювальна 
техніка. Також відображено документи 
з комплексних міждисциплінарних 
проблем, таких, наприклад, як на-
нотехнології. Журнали розподілено 
на 13 предметних рубрик, зокрема: 
загальну, прикладну, математичну 
фізику, а також, біо- і медичну, атомну 
і молекулярну фізику, фізику високих 
енергій і ядерну, фізику плазми та ін.

З 21 квітня до 31 травня 2013 р. буде 

відкрито тестовий доступ до ресурсу 
БиблиоРоссика — унікальної елек-
тронної бібліотеки, яку створено для 
дослідників, викладачів та студентів. 
Цей каталог містить понад 6400 ста-
тей, об’єднаних у тематичні колекції, 
сформовані провідними фахівцями 
сучасної наукової та навчальної літе-
ратури з гуманітарних наук (з історії, 
філософії, мовознавства, мистецтва, 
соціології та інших дисциплін).

До 1 листопада 2013 р. читачам 
бібліотеки надано повний доступ до 
Polpred.com — огляд світових ЗМІ, що 
укладається вручну. Ресурс містить 
кілька рубрикаторів: 26 галузей — від 
агропрому до електроенергетики, 
600 джерел, 235 країн і територій, статті 
та інтерв’ю 3000 перших осіб. Щоденно 
ресурс пропонує тисячі новин та мільйо-
ни кращих сюжетів від інформагентств 
і ділової преси за останні 15 років.

Доступ до цих ресурсів можливий із 
будь-якого комп’ютера мережі Львів-

ської політехніки, без додаткового 
введення логінів і паролів.

Крім того, читачам бібліотеки нада-
но тестовий доступ до інформаційної 
платформи ARDI (Access to Research 
for Development and Innovation), що 
координується Всесвітньою організа-
цією інтелектуальної власності WIPO. 
Платформа ARDI забезпечує доступ 
до понад 3000 журналів, 11 тис. книг, 
120 довідників від знаних наукових ви-
давництв, таких як Elsevier, John Wiley 
& Sons, Nature Publishing Group, Cam-
bridge University Press, Oxford Universi-
ty Press, Springer Science + Business Me-
dia, Taylor & Francis та багатьох інших. 
Доступ триватиме до 16 жовтня 2013 р. 
Отримати логін та пароль для доступу 
до ARDI можна у Науково-методично-
му відділі (вул. Професорська 1, к. 20).

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ, координатор 
роботи з електронними ресурсами 

НТБ Львівської політехніки

наш календар

3 травня — Всесвітній день свободи преси.
5 травня — Воскресіння Христове.
9 травня — День перемоги.
12 травня — День матері.

Пам’ятні дати
25.04.1913 — помер Михайло Коцюбин-
ський, видатний український письменник.
25.04.1915 — початок боїв Українських 
Січових Стрiльцiв на горі Макiвка.
25.04.1945 — помер гетьман Павло Скоро-
падський, який 1918 року очолював уряд 
України.
26.04.1890 — народився Микола Зеров, 
український поет, перекладач, літерату-
рознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чорно-
бильської АЕС, що спричинило найбільшу 
екологічну катастрофу.
27.04.1948 — помер Василь Щурат, поет 
i літературознавець, перекладач „Пiснi про 
Роланда“.
27.04.1979 — загинув український компо-
зитор Володимир Iвасюк.
28.04.1918 — Чорноморський військовий 
флот підняв українські прапори.
28.04.1919 — створення Ліґи націй.
28.04.1922 — заснування Української гос-
подарської академії у Подебрадах (Чехія).
29.04.1854 — народився Анрі Пуанкаре, 
французький математик і фізик.
29.04.1875 — народився Модест Менцин-
ський, український співак (тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Стеценко, 
український композитор, хоровий дири-
ґент, громадський діяч.
30.04.1777 — народився Карл Фрідріх Гаус, 
німецький математик і астроном.

2.05.1648 — Богдана Хмельницького об-
рали гетьманом України.
2.05.1848 — створено в Галичинi Головну 
Руську Раду, першу українську полiтичну 
органiзацiю.
3.05.1873 — помер Степан Руданський, 
вiдомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з крiпацтва Тараса 
Шевченка (за старим стилем 22 квiтня).
4.05.1888 — народився Микола Грiнченко, 
український музикознавець i фолькло-
рист, автор „Iсторiї української музики“ 
i розвiдок про українськi народні думи 
й пiснi.
5.05.1828 — народилася Ганна Барвiнок 
(Олександра Бiлозерська), українська 
письменниця.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич, 
український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська пись-
менниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, автор 
„Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй Тютюнник, 
вiдомий український письменник.
6.05.1947 — антиукраїнський договiр СРСР, 
Польщi, Чехо-Словаччини про спiльну бо-
ротьбу з УПА.
7.05.1840 — народився Марко Кропив-
ницький, видатний український драматург, 
режисер i актор, один із основоположникiв 
українського професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк, 
український фольклорист, етнограф i гро-
мадський діяч.
9.05.1880 — народився Степан Постернак, 
український педагог, бібліотекознавець, 
бібліограф.

10.05.1866 — помер Іван Вагилевич, укра-
їнський письменник, один із організаторів 
„Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон Петлюра, 
Головний Отаман i Голова Директорiї УНР.
11.05.1907 — створено в Києві Українське 
наукове товариство.
13.05.1849 — народився Панас Мирний 
(Рудченко), видатний український пись-
менник-демократ.
13.05.1888 — помер Яків Головацький, укра-
їнський поет i вчений, член „Руської трiйцi“.
13.05.1933 — на знак протесту проти по-
грому української культури заподіяв собі 
смерть Микола Хвильовий, український 
письменник i літературний критик.
14.05.1796 — англійський лікар Едвард 
Дженнер уперше в світі зробив вакцинацію 
проти натуральної віспи.
14.05.1871 — народився Василь Стефаник, 
видатний український письменник.
15.05.1848 — скасовано панщину в Гали-
чині.
15.05.1854 — народився Іван Горбачев-
ський, український біохімік, гігієніст та 
епідеміолог.
15.05.1856 — народився український пись-
менник Андрiй Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас Саксаган-
ський (Тобiлевич), видатний український 
актор i режисер.
15.05.1859 — народився П’єр Кюрі, фран-
цузький фізик і хімік (відкрив явище 
п’єзоелектрики, радіоактивні елементи 
радій і полоній, досліджував магнетизм), 
лавреат Нобелівської премії.
15.05.1988 — почали виводити радянські 
війська з Афґанiстану.
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літературні мандри

Літописець українського Вавилону

У квітні минає 90 років 
від дня народження 

українського письменни-
ка, кіносценариста, ла-
уреата Шевченківської  
премії Василя Зем ляка.

У химерних  
світах

Щирий і дуже відкритий, 
завжди охочий до спілкування. Вражав 
тонким артистизмом, делікатністю, за-
мріяністю. Цікавився філософією, твор-
чістю античних авторів, прагнув збаг-
нути природу творчості й літератури. 
Павлові Загребельному він нагадував 
античного грека серед люду на майда-
ні, а Михайло Слабошпицький назвав 
його „випадковим заблукальцем із 
часів давно минулих, безповоротно 
далеких“. Як пише М. Слабошпицький, 
він був непохапливим і, може, надто 
повільним у роботі, але вважав: кожен 
має свій ритм, і підганяти його — лише 
на шкоду. Писав тоді, коли писалося. 
Казав, відсутність нагород його не 
засмучує, але про Шевченківську пре-
мію таки думав (зрештою, посмертно 
отримав її). А якби Нобелівська діс-
талась, жартував: українські письмен-
ники мали б нагоду поїхати на каву до 
Стокгольма…

Таким за па м’я тали Василя Земляка. 
Майбутній письменник, справжнє ім’я 
якого Вацлав Вацек, народився на Ві-
нниччині. Його прадід по батьковій 

лінії був родом з Чехії, мати 
мала польське коріння, 
а сам Василь вважав себе 
„споконвічним українцем“, 
але ніколи не забував про 
чехів, знав їхню мову і куль-
туру, а у рідному селі почу-
вався „майже правовірним 
чехом“. У 1968 році на події 
„Празької весни“ й окупа-
цію Чехословаччини від-
гукнувся статтею „Мудрість 

чехів“, в якій захоплювався розсудли-
вістю народу, його передбачливістю 
і „дивовижним умінням — берегти, 
охороняти своє“.

У літературу Василь Земляк вступив 
із повістю „Рідна сторона“ на тему 
українського повоєнного села. Влас-
ний воєнний досвід (під час Другої 
світової був на фронті, брав участь 
у партизанському русі) відобразив 
в оповіданнях, повістях „Гнівний Стра-
тіон“ і „Підполковник Шиманський“, 
кіносценарії „Олесь Чоботар“.

Але чи не найпопулярнішим пись-
менником 1970-х років його зробила 
„Лебедина зграя“ — „подія майже 
сенсаційна“ на тлі тогочасної сіруватої 
літератури, за визначенням М. Слабо-
шпицького. У романі — складний істо-
ричний період — пореволюційні події, 
створення комун, класове протистоян-
ня. Звичайно, рука цензора повтруча-
лась у роман (вилучили фрагменти, що 
торкались теми голоду в українському 
селі); внутрішній цензор теж диктував 
канонічні для соцреалізму фрази про 

класову боротьбу. Проте сутнісно це 
твір український. „Лебедина зграя“, як 
і друга книга „Зелені млини“, — це хи-
мерна проза, де реальне поєдналося 
з фантастичним, міфологічна й фоль-
клорна поетика з іронією, гротеском. 
Коли Гарсія Маркес творив свою 
магічно-реалістичну історію Макондо 
і рідної Колумбії, Земляк писав літопис 
українського Побужжя і „старенького, 
многогрішного, та в чомусь, проте, і не-
меркнучого Вавилону“. Планував про-
довжити своє повістування (у „Веселих 
Буковеньках”), та в березні 1977 року 
його не стало.

Поезія у прозі
Мова „Лебединої зграї“ — поетична, 
живописна, непередбачувана. Осо-
бливий, неповторний індивідуальний 
стиль. Творення такої, нової і само-
бутньої словесної реальності зі старих 
і затертих слів, певно, і є справжнім 
письменницьким талантом. Для Васи-
ля Земляка проза була „велетенським 
собором мистецтва“, в якому поєд-
нувались поезія, живопис, музика, 
фольклор і „своє, непідлегле жодному 
іншому мистецтву відкриття світу“.

Ще одне — характери, дуже різ-
ні й колоритні. Та найцікавішою, 
звичайно, є постать трунаря, а за 
покликанням філософа Фабіяна: „То 
був чоловік дивний, вічно бідний, 
і тому такого ж філософічного скла-
ду, як і цап, куплений ним у Глинську 
буквально за копійки. Ніяких писаних 
праць як філософ він не мав, але ж 
великий Сократ також за ціле життя 
не написав ні рядка, що, однак, не 
дає підстав не вважати Сократа філо-
софом…“. Цап, як і його господар, теж 
Фабіян і теж із неабиякою увагою та 
мудрістю споглядає бурхливе життя 
вавилонського світу.

Свою історію Василь Земляк втілив 
і в кіноверсії „Вавилон-ХХ“: сценарій на-
писав спільно з Іваном Миколайчуком, 
який виконав роль сільського філософа. 
Характерні образи майстерно втілили 
Любов Поліщук, Лесь Сердюк, Таїсія 
Литвиненко, Борислав Брондуков, 
Анатолій Хостікоєв, Іван Гаврилюк, Кос-
тянтин Степанков, інші. Хоч і книжка, 
і фільм про український Вавилон ство-
рені ще у 1970-х, та його неймовірна 
історія, здається, пишеться й досі.

Ірина ШУТКА
[•] Василь Земляк, микола Зарудний, Олексій коломієць, Олесь Гончар і Павло Загребельний. 

кончаОзерна, 1976 р.
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дивні мандри

Чорнобиль: для когось трагедія біблійного масштабу, а для когось — просто цікава екскур
сія реальною матрицею улюбленої комп’ютерної гри. Сьогодні, двадцять сім років після 

катастрофи, „заборонена зона“ очолює світові рейтинги екстремального туризму, часто ви
переджаючи найвищу вершину світу — Еверест. Що вражає людей, розповіла Оксана Рижук, 
яка побувала в зоні відчуження.

ЧАЕС: зона лиха чи активний відпочинок?
Проща до Чорнобиля

— Навіть не знаю, чи радила б я укра-
їнцям бувати в Чорнобилі. Легковажи-
ти здоров’ям і жартувати над трагеді-
єю не варто. Відвідини Чорнобильської 
зони не можна перетворювати на 
розвагу. Це місце, де все ще панує 
смерть, це пам’ятник людській само-
впевненості. Я їздила, щоб позбутися 
страху, подивившись йому в очі. Я їха-
ла на прощу, — розповідає дівчина.

Оксана побувала в Чорнобилі 
майже три роки тому. Це сталося ви-
падково: щороку в переддень річниці 
катастрофи ліквідатори наслідків 
аварії, які мешкають у Коломиї, мають 
традицію їхати до чорнобильського 
Свято-Іллінського собору. Долучитися 
до них дівчині запропонували остан-
ньої миті перед від’їздом. Вагатися чи 
сперечатися з рідними не було часу: 
вони не встигли зрозуміти, що діється.

— Вже дорогою від Києва до зони 
відчуження мене вразили блідо-зелені 
крони поліських сосен. Вони змінили 
колір, бо дуже чутливі до радіації. 
Тридцятикілометрова зона — дуже 
умовне поняття. Після перевірки до-
кументів та дозволів від МНС на контр-
ольно-пропускному пункті „Дитятки“ 
ми їхали по дуже добрій дорозі, яких 

є мало в Україні. Та зі швидкістю біль-
шою, ніж 60 км/год, їхати не можна: 
дорогу часто перебігають дикі твари-
ни. У селі Черевач, мешканців якого 
евакуювали тоді найпершими, через 
хащі ми пробралися до закинутих хат. 
Дивно усвідомлювати: аби зайти до 
чужої оселі, вже нема в кого спитати 
дозволу. Ми відчули розпач людей, 
які поспіхом тікали з дому, — згадує 
Оксана.

Від села прочани поїхали до Чор-
нобильського Свято-Іллінського собо-
ру — останнього духовного прихистку 
чорнобильських самоселів. Колись тут 
явилася Божа Матір. З її рук випадала 
чорнобиль-трава. Тоді цього знаку ніх-
то не розумів по-справжньому.

Чогось не можна 
сьогодні, чогось не 

зможете завтра
Кожен, хто відвідує зону відчужен-
ня, повинен підтвердити особистим 
підписом, що виконуватиме суворі 
правила техніки безпеки. Під час 
перебування в зоні заборонено мати 
з собою зброю, вживати алкоголь та 
наркотики, курити та їсти, не можна 
нічого торкатися, сідати на землю чи 
класти на неї особисті речі, вивозити 
з зони предмети чи знаходитися там 
без супроводжуючої особи. Повер-
таючись до авто, маєте вибити бруд 
із взуття, бо в ньому є радіаційні час-
тинки. Взимку легше: сніг захищає від 
радіоактивного пилу.

— Нам говорили, що радіаційний 
фон Чорнобиля не перевищує київ-
ського, але є території, де не можна 
знаходитися ні хвилини. Любителі 
екстриму полюбляють ганяти там 
машинами. Маршрут для екскурсії по 
Прип’яті пролягав біля атомної елек-
тростанції та дозволив максимально 
оглянути міські будівлі, що мали 
важливе соціальне призначення до 
катастрофи. Лише на готель „Полісся“ 
дозволено піднятися, щоб побачити 
місто з висоти. Так буде недовго, бо 
дах споруди майже зруйнований, 
дощі й сніги нищать її стіни. Ми були 
також у спортивному комплексі та 

театрі, біля сумнозвісного оглядового 
колеса, яке жодного разу не підняло 
людей, — закінчила свою розповідь 
моя співрозмовниця.

До зони! Недорого!
Щоб з’ясувати нинішні реалії екстрим-
турів до Чорнобиля, на один із них я ви-
рішила записатися сама. Таких пропози-
цій від українських турфірм багато. Про-
грами майже нічим не відрізняються: 
вранішній виїзд із Києва, перетин контр-
ольно-пропускного пункту „Дитятки“, 
поїздка по Чорнобилі (річковий порт, со-
бор, парк Слави), у 10-кілометровій зоні 
переїзд навколо ЧАЕС, фотографування 
з видом на саркофаг, Прип’ять (школа, 
дитячий садочок, готель). А от ціни до-
волі різні. Вони коливаються від 550 до 
980 гривень. Майже всі організатори 
просять оплатити подорож наперед або 
внести завдаток.

Володимир, представник львівської 
компанії-організатора „активного від-
починку“ (так написано в них на сайті), 
радив мені їхати й не вагатися. Вимага-
ється лише заповнити невеличку анке-
ту, оплатити завдаток (350 грн. і 200 — 
вже під час мандрівки) та самостійно 
добратися до Києва й назад (усі „турис-
ти“ до Чорнобиля вирушають з боку 
столиці). Співрозмовник люб’язно пояс-
нив мені, що передоплата потрібна для 
оформлення дозволу і страховки від 
МНС, порадив брати спортивний одяг, 
який потім достатньо лише випрати. 
Також запевнив, що радіаційний фон 
тієї частини зони, де ми перебуватиме-
мо, такий, як біля пам’ятника Франкові 
у Львові. Для певності, що я не підведу 
останнього дня, попросив надати копію 
паспорта (більшість турфірм вимагають 
ще й ідентифікаційний номер). Жодних 
документів, які би свідчили про стан 
мого здоров’я, не питав.

Очевидно, найбільшою перешко-
дою їхати до Чорнобиля може бути вік: 
МНС не видає дозволів особам, які не 
досягнули 18-річчя. А ще страх. І скажу 
вам чесно: я таки боягузка.

Анна ГЕРИЧ
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шерше-ля-фам

У Політехніку — на пошуки жінки

Спостерігаючи щорічне збіль-
шення жіночого контингенту 

в аудиторіях, лабораторіях, на 
багатьох кафедрах і в коридорах 
українських університетів, ми 
й не задумуємося над тим, що 
високі школи в Україні, як і в ба-
гатьох інших країнах світу, були 
створені аж ніяк не для жінок.

Панянки 
в університетах 
були не завжди

4 листопада 1844 року, коли по-
стала Технічна академія, від якої 
веде своє літочислення Львів-
ська політехніка, як і в 1880 році, 
коли Політехнічну школу відвідав 
австрійський цісар Франц Йосиф, на-
вчальний заклад міг похвалитися до-
сягненнями лише чоловіків. Піковий 
період жіночого руху на західних тере-
нах України, що були під австрійською 
владою, пов’язаний з іменем Наталі 
Кобринської і припав на 1890 рік. Ко-
бринська була серед тих, хто ініціював 
й організовував перші жіночі віча, 
які передвіщали створення жіночої 
громадської організації, творила аль-
манахи, які активно поширювали ідеї 
ґендерної рівності. Жіноцтво Західної 
України одне із перших в Австрійській 
імперії, випередивши польські жіночі 
рухи, боролося за право „слабкої“ статі 
навчатися в університетах.

Як один із вишів тієї держави, перші 
кроки в жіночій освіті Львівська полі-
техніка зробила на початку ХХ століття. 
Хоч дівчата мали право навчатися в По-
літехніці з 1911 року, фактично з’явилися 
вони від 1918-го. Здебільшого жіноцтво 
студіювало на відділах архітектури, хе-
мії, сільського та лісового господарства, 
на загальному відділі. У 1918 році в уні-
верситеті навчалася 31 особа жіночої 
статі, а в 1939 їх було вже 148.

— Ті дівчата, які першими прийшли 
до Політехніки (можливо, ще навіть 
перед Першою світовою війною), були 
дуже обмежені у виборі фаху. Вони 
вступали після закінчення гімназій і на-
вчалися тільки на загальному відділі, 
після закінчення якого могли працю-
вати викладачами у реальних техніч-
них училищах. До того, певна річ, усі 
художні колективи і спортивні команди 
Політехніки були лише чоловічі, а на 
культурні події і танцювальні вечори 

запрошували дівчат із інших навчаль-
них закладів, — розповідає директор 
університетського музею Анна Кос.

Марія: перша в історії 
науки та Політехніки

Першою жінкою-науковцем, ім’я якої 
тісно пов’язане з Політехнікою, можна 
вважати Марію Склодовську-Кюрі. 
Відома на весь світ фізик та хімік, яка, 
пожертвувавши власним життям для 
науки, відкрила людству радіоактивні 
полоній і радій, була першою в історії 
науки жінкою-нобелянткою й першою 
двічі володаркою Нобелівської премії 
(1903, 1911 рр.), 10 липня 1912 року про-
читала лекцію у Львівській політехнічній 
школі (так до 1918 року звався виш). 
Того ж дня Вчена рада університету 
присвоїла їй звання почесного доктора 
технічних наук. На другому поверсі 
головного корпусу Політехніки можна 
побачити її ім’я у списках докторів 
honoris causa.

В музеї історії університету зберіга-
ються диплом почесного доктора Марії 
Склодовської-Кюрі з 1912 року, її лист до 
ректора, в якому 1922 року вона повідо-
мляла про сприяння у фінансовій допо-
мозі для Львівської політехніки через 
Лігу Націй, а також лист від 1923 року 
на ім’я нобелянтки від ректора Юліана 
Фабіанського з проханням представити 
наш навчальний заклад на урочистос-
тях, які мали відбутися у Сорбонні з на-
годи ювілею відкриття радію.

— Причина того, що ректор не ба-
жав їхати до Сорбонни, думаю, не так 
у скрутному фінансовому становищі 

(як зазначено в його листі), як у по-
літичній далекоглядності очіль-
ника вишу: Юліан Фабіанський 
розумів, що престижніше буде, 
якщо Львівську політехніку перед 
світовою науковою спільнотою 
представить її почесний доктор, 
а разом із тим нобелянтка, перша 
жінка-член Французької академії 
наук та почесний член 106 ака-
демій, перша жінка-викладач 
Сорбонни, володарка цілої низки 
найвищих наукових нагород, — 
зазначає Анна Кос.

Чарівні асистентки 
та професорки

У складі кафедр Політехніки пред-
ставниці прекрасної половини 

людства значаться з початку 20-х років 
ХХ століття. Інформацію про них можна 
знайти в книзі „Politechnika Lwows-
ka. 1844 – 1945“, виданій у Вроцлаві 
1993 року. Відтак, серед перших жінок-
політехніків були: Юзефа Рудницька 
(з 1919 року — асистентка кафедри бота-
ніки і фізіології рослин), Анна Гавлінська 
(з 1919 року — асистентка кафедри зо-
ології), Ванда Якубовська (з 1921 року — 
асистентка кафедри хемічно-рільничої), 
Ірена Обмінська (з 1925 року — асис-
тентка на відділі архітектури), Єва Не-
йман-Пілатова (з 1931 року — асистентка 
кафедри загальної хемії) та інші.

Першою жінкою-професором 
Львівської політехніки в 1934 році стала 
хімік Алісія Дораб’яльська, студентка 
Марії Склодовської-Кюрі. Від 1918 року 
вона працювала у Варшавському тех-
нологічному університеті, а в 1926 та 
1930 роках проводила дослідження 
в паризькій лабораторії нобелянтки. 
В 1940 році науковець повернулася зі 
Львова до Варшави.

У 1935 році перша у стінах нашого 
вишу жінка захистила докторський 
ступінь. Нею стала професор Богуслава 
Єжовська-Тшеб’ятовська. Вона прова-
дила дослідження в галузі неорганіч-
ної хімії (спектроскопії, ядерної хімії 
та радіоактивного випромінювання).

У міжвоєнні роки (за польського 
панування в Галичині), як бачимо, пе-
реважна більшість жінок-науковців — 
представниці польської нації. Після 
війни майже всі вони продовжили 
кар’єру в польських наукових устано-
вах та заслужили високих державних 
нагород.

[•] марія Склодовськакюрі
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позиція

Нещодавно у києві відбувся VIII з’їзд Українського фізичного товариства. На ньому, крім наукових виступів, 
перевиборів керівного складу УФТ, відбулися й гострі дискусії довкола стану науки та освіти в Україні (зо

крема, йшлося про підготовку фахівців науковоємних спеціальностей, без яких неможливі високі технології, 
а отже, Україна не зможе досягти рівня передових країн світу). Учасники засідання ухвалили звернення до 
Президента України, в якому підняли одну з резонансних актуальних проблем освіти і науки

Українське фізичне товариство — на захист 
вітчизняної освіти і науки

Президентові України
В. Ф. Януковичу

Шановний Вікторе Федоровичу!
VIII з’їзд Українського фізичного товариства — засно-

ваної 1990 року всеукраїнської громадської організації, що 
об’єднує науковців і викладачів і є складовою частиною 
Європейського фізичного товариства, — просить Вас внести 
корективи до Указу Президента України № 128/2013 „Про 
Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Про-
грами економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава“.

Пунктом 39.2. зазначеного Указу передбачено такий 
захід: „Підготовка нормативно-правових актів щодо приве-
дення у відповідність із європейськими стандартами норм 
навчального навантаження викладачів вищих навчальних 
закладів, збільшення показника кількості студентів на одно-
го викладача до 18“.

Звертаємо Вашу увагу на те, що перша частина цього 
речення докорінно суперечить другій. Адже європейські 
стандарти норм навчального навантаження передбача-
ють 4 – 6 студентів на одного викладача, і для приведення 
у відповідність до них української ситуації (9 – 13 студентів 
на викладача в різних ВНЗ) слід говорити про зменшення 
показника навчального навантаження.

Натомість реалізація вимоги про збільшення показника 
кількості студентів на одного викладача до 18 де-факто озна-
чатиме необхідність скорочення понад половини викладачів 
провідних факультетів фізичного і фізико-технічного профілю 
у ВНЗ України. Аналогічною виявиться ситуація і щодо підго-
товки фахівців із інших природничих та технічних дисциплін, 
які визначають науково-технологічний прогрес. Це матиме 
наслідком фактичну руйнацію вищої освіти в державі, зане-
пад наукових досліджень, різке посилення соціальної напру-
ги, пов’язаної з появою великої кількості нових безробітних.

Тому просимо Вас, Вікторе Федоровичу, внести корек-
цію в зазначений пункт Указу, вилучивши з нього слова: 
„збільшення показника кількості студентів на одного ви-
кладача до 18“. Також просимо визначити міру посадової 
відповідальності чиновників, з вини яких в Указі виявилася 
норма, яка докорінно й очевидно суперечить закладеній 
меті — побудові заможного суспільства, конкурентоспро-
можної економіки, ефективної держави.

З повагою і надією на підтримку

Володимир ЛИТОВЧЕНКО,  
президент Українського фізичного товариства,  

член-кореспондент НАН України

Видатні українки
Найвищою „нагородою“ молодої 
українки в першій половині ХХ століття 
була героїчна смерть або ж багаторічні 
поневіряння реальними і духовними 
ГУЛАГами. Політехніка була чи не 
найважливішою точкою відліку для 
української жінки, котра здобувала 
в ній вищу освіту, а відтак, перебува-
ючи у колі інтелігенції, щодня більше 
розуміла становище й потреби своєї 
нації і її майбутньої держави.

В музеї університету зберігають-
ся документи про те, що 24 травня 
1932 року успішно склала іспит і всту-
пила на відділ земельної і водної 
інженерії пластунка Катерина Зариць-
ка. В історію Політехніки учасницю 
гучного Львівського процесу, члена 
Галицького крайового проводу ОУН 
і референта ОУН-УЧХ (Українського 
Червоного Хреста), визначну політичну 
та громадську діячку, вмілу розвід-
ницю, зв’язкову Романа Шухевича час 

записав як одну з найвидатніших серед 
перших дівчат-студенток.

Добре збереглася в музеї універси-
тету світлина з 1933 року, на якій серед 
колег і викладачів вишу можна побачи-
ти студентку-п’ятикурсницю загального 
відділу Стефанію Гебус-Баранецьку. Про 
ученицю школи Олекси Новаківського 
(1926 – 29) інтернет-пошуковики майже 
нічого не знають. На початку 30-х років 
ХХ століття художниця мандрувала 
Карпатами, творячи цілу серію картин 

і дереворитів на гуцульські мотиви. 
У період з 1933 до 1950 рр. Гебус-Бара-
нецька викладала графіку та шрифти 
у Львівському художньо-промислово-
му училищі, Львівському художньому 
інституті та середніх школах. Мисткиня, 
творчість якої на початках відчутно роз-
ходилася з напрямом соціалістичного 
реалізму, звання заслуженого художни-
ка СРСР отримала аж у 1972 році, свідо-
мо і надійно замкнувши себе в духовну 
резервацію.

І наостанок — ще один цікавий 
факт: до першого складу Української 
Центральної Ради в березні 1917 року 
ввійшло аж 8 представниць прекрас-
ної половини людства, але за майже 
100-літню історію існування НАН 
України у її складі перебувало лише 
10 жінок. Та й на сторінках нашого тиж-
невика в розділі „Студії“, так чомусь 
випадає, все ще частіше мовиться про 
успішних науковців-чоловіків…

Анна ГЕРИЧ

[•] Стефанія Гебус
Баранецька

[•] катерина 
Зарицька
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„Пасхальна фольклорна“

святкові мелодії

днями в редакцію „аудиторії“ завітала пані анна Шевченко і поді
лилася нотним записом мелодії на вірш випускниці Політехніки. 

Передвеликодня поезія Ярки Богач зі збірки „Чуєш птаху? Це я“ на
дихнула викладача факультету мистецтва ЛНУ ім. І. Франка анатолія 
Шепеля написати музику до вірша.

Легенький протяг
Носить по хаті
Пахощі паски.
Тільки четвер ще,
Та господині
Вбрані в запаски.

Запах тримає
Нас при надії,
Що дочекаєм.
Перестраждаєм
П’ятінку страсну…
Ледь дожидаєм!

Крашанки, паски,
Кільця ковбаски
Кошик принесе
З дзвоном Великодня,
Натовпом в церкві.
Христос Воскресе!

НЕПРаВИЛЬНО ПРаВИЛЬНО 

Розмір статті Обсяг статті

Силами студентів 
підготовлено

Студенти 
підготували

Смисл слова Значення слова

Товариство 
охорони 
пам’ятників історії 
та культури

Товариство охорони 
пам’яток історії 
та культури

Трудності Труднощі 

Турція Туреччина

Тяга до знань Потяг до знань

У роботі форуму 
взяв участь

У форумі взяв 
участь

Члени хору Учасники хору

Є багато 
альтернатив

Є альтернатива

Є смисл Є сенс

Я рахую так Я думаю (вважаю) 
так

Саме головне Найголовніше 

Саме краще Найкраще

Кращі студенти Найкращі

Міроприємство Захід

Йдеться мова Мовиться 

На протязі Протягом, впродовж

Желізна дорога Залізниця 

Желізнодорожний 
вокзал

Залізничний  
вокзал

Відносини  
бажають  
кращого

Стосунки 
залишають бажати 
кращого

На зборах 
був присутній 

На зборах був

Було зачеплено 
питання 

Порушили 
проблему

Валиться з рук Падає з рук

Ввести в спокусу Спокусити

Ведуть 
профілактичну 
роботу

Ведуть 
профілактику

Виділявся серед 
студентів

Вирізнявся з-поміж 
студентів

Включити/
виключити 
комп’ютер

Ввімкнути/ 
вимкнути  
комп’ютер

Підручник включає 
додатки

Підручник має 
додатки

Документ включає 
важні відомості

Документ містить 
важливі відомості.

культура слова

Як парость 
виноградної лози, 

плекайте мову

Далі буде

Початок у ч. 8
У пораднику використано рекомендації  
провідних українських мовознавців
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еко-акція

Студенти прибрали 
Шевченківський гай

Минулого тижня студенти 1 – 4 кур-
сів Інституту екології, природо-

охоронної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола прибирали Шев-
ченківський гай. Сонячний тиждень 
і гарний настрій сприяв роботі.

— Цей тиждень ми присвятили толоці. 
Студенти-екологи майже всіх курсів та 
їхні наставники активно взяли участь 
у наведенні порядку в Шевченківсько-
му гаї. Нещодавно телебачення пока-
зало сюжет про проблеми музею під 
відкритим небом, тому ми на кафедрі 
вирішили організувати там толоку і за-
лучити до неї весь інститут. Попередні 
роки ми прибирали брюховицький ліс, 
парк біля собору Св. Юра та ін. Студен-
ти підтримали нашу ідею, тому, думаю, 
будемо й надалі співпрацювати зі 
Шевченківським гаєм, — розповіла 
асистент кафедри прикладної екології 
Оксана Чайка.

З побаченого на власні очі можу 
сказати, що студенти дійсно дуже 
охоче наводили порядок на території 
музею (громадили листя, збирали 
поламані гілки), адже, як зауважили, 
прибирання — це найелементарніше, 
що вони можуть зробити.

— Ми першокурсники, тож ви-
йшли на таку акцію вперше. Пропо-
зиція навести порядок у Шевченків-
ському гаю нам дуже сподобалася. 
Адже тут проходитимуть великодні 
святкування, гаївки, в яких багато 
з нас братиме участь. Я теж прийду 
сюди на Великдень, тому мені буде 
приємно побачити чистоту, до якої 
доклала своїх зусиль. Моя подруга 
теж бере участь у прибиранні. Думаю, 
що в майбутньому буду волонтером 
і в інших екологічних акціях, — роз-
повіла першокурсниця ІЕПТ Богдана 
Карпа.

— Окрім того, що прибираємо 
територію музею, ми ще й отримуємо 
естетичне задоволення від перебуван-
ня серед усіх цих давніх експонатів. 
Я родом із Закарпаття, там теж неодно-
разово брав участь у подібних акціях, 
щоправда, вони були менш масштабні. 
Серед моїх знайомих є багато охочих 
долучитися до цієї благородної справи. 
Хоча, чесно кажучи, сьогодні чима-
ло молодих людей досить байдуже 
ставляться до проблем екології і до-
вкілля, — зізнався першокурсник ІЕПТ 
Дмитро Петьовка.

Як зауважив директор інституту 
Олександр Мороз, кафедра приклад-
ної екології та збалансованого при-
родокористування часто проводить 
толоки, прибираючи місто. Студенти 
завжди радо беруть участь у таких 
акціях, адже всі вони свідомо обрали 
свою спеціальність — екологію, тому 
в них є повне розуміння свого завдан-
ня і покликання.

— Зрозуміло, що через недостатнє 
фінансування дирекція музею не може 
найняти робітників для прибирання та-
кої величезної території. Переважно це 
все роблять самі працівники гаю, біль-
шість із яких вже немолоді люди. До 
церквиці, що є в музеї, на Великдень 
сходяться люди освячувати паски, тому 
треба, щоб усе довкола відповідало 
урочистому настрою, — наголосив за-
відувач кафедри прикладної екології 
і збалансованого природокористуван-
ня Мирослав Мальований. — Це до-
бре, що майбутні екологи — охоронці 
довколишнього середовища — залуче-
ні до прибирання. Хоч еколог — це не 
той, хто збирає сміття, а той, хто орга-
нізовує і забезпечує охорону довкілля. 
У нашій країні вже давно відзначають 
День довкілля, День Землі. Майже всі 
церкви мають екологічні відділи, які 
звертаються зі спеціальними послан-
нями до віруючих про необхідність 
прибирання та збереження довколиш-
нього середовища. Тож дуже тішить, 
що наша молодь також небайдужа до 
цієї важливої справи.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У Львівській політехніці відбувся тиж
день тренінгів beSt training Week. 
13 – 17 травня охочі дізнавалися про 
саморозвиток, самоосвіту, секрети 
„теорії брехні“, самоорганізацію 
(тайм-менеджмент), ефективну 
комунікацію тощо. Після проходжен-
ня тренінгового тижня учасники 
отримали офіційні сертифікати.

20 – 21 квітня депутати та громад
ськість Львівщини взяли участь 
у вшануваннях пам’яті борців за 
волю України різних епох — гетьмана 
Богдана Хмельницького, керівника 
гайдамацького повстання 1768 р. 
максима Залізняка та отамана полку 
гайдамаків Холодного Яру Василя 
Чучупаки. Відбулося громадське віче 
біля пам’ятника Максимові Залізняку 
в селі Медведівці (Черкаська обл.), 
спортивні змагання дітей та юнацтва, 
марш козацьких одностроїв та ви-
шиванок, а також сходження на гору 
Семидубова, де, за однією з версій, 
похований Богдан Хмельницький. На 
цій горі висадили сім дубів у пам’ять 
про великого гетьмана, його старшин 
та козацтво.

Студентське Братство УкУ традицій
но організовує акцію „Великдень 
разом“ для студентів зі Східної, 
Центральної та Південної України. 
У переддень Великодня, 4 травня, 
організатори очікують у Львові 
близько 150 студентів з Полтави, 
Харкова, Запоріжжя, Донецька, Ал-
чевська, Луганська, Одеси та Криму. 
Зараз активно триває пошук сімей, 
які хотіли б прийняти на три дні до 
свого помешкання гостей. Докладна 
інформація на сайті www.velykden.
org.ua чи за електронною адресою 
velykden. razom2013@gmail.com, за 
телефонами (063) 267-76-88 Любо-
мир Лещук, (098) 450-52-29 Андрій 
Левицький.

X Світовий з’їзд українців, який від
будеться у Львові 20—22 серпня, 
буде присвячено 80ій річниці Голо
домору. Захід пройде у Львівській 
політехніці під гаслом „Contra spem 
spero!“ („Без надії сподіваюсь!“). 
У роботі конгресу візьмуть участь 
делегати складових організацій СКУ, 
які сьогодні діють у 33-х країнах 
світу, і представники організацій ще 
з 14 країн, з якими СКУ підтримує 
зв’язки, а також широка українська 
громадськість з України та діаспори.

За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

Життя в гуртожитку, Запойліссі 
і після життя

Минулотижневі коман-
ди відзначились тема-

тичними виступами. Кожен 
інститут намагався підготу-
вати концерт, у якому всі 
номери стосувалися б го-
ловного задуму, вплітали-
ся в загальну канву. Комусь 
це допомогло, в когось усе 
одно було хаотично, але 
переважно таки цілісно.

Молоді та 
перспективні

Вважаєш, що знаєш про 
гуртожиток все? Таким запи-
танням студенти ІКТА заці-
кавлювали глядачів прийти 
на свій концерт. Щоправда, 
запрошення було дина-
мічніше і жвавіше, ніж сам 
виступ. Очевидно, через те, 
що „соліст“ команди Мак-
сим Михалевич вирішив не 
„перетягувати ковдру“ на 
себе (хоч „засвітився“ своїм 
комедійним талантом у мо-
нолозі „Передачка“ та трохи 
менше у фінальному номері 
„Корлеоне“). Зате ми поба-
чили цілісну команду, яка 
виступила непогано і ви-
глядає дуже перспективно.

Кілька років поспіль 
концерти ІКТА на „Весні 
Політехніки“ складалися 
лише з КВНу. Однак молода 
команда вирішила змінити 

цю ситуацію й урізнома-
нітнити концерт (справді, 
це ж не фестиваль КВН). 
Для повноцінного наповне-
ння сценарію своїх талантів 
бракує, тож для танцюваль-
них номерів запросили 
гостей. Зокрема, прикрасив 
вечір гімнастичний танець. 
Дуже доречно виглядав хо-
перський батл як втілення 
знайомства досвідченого 
мешканця гуртожитку зі що-
йно поселеним. Бракувало 
лише звукових підводок на 
початку, щоб збагнути ситу-
ацію до кінця. Не найвдалі-
ше виступили танцівники 
сальси, водночас цей номер 
збагатив концерт жанрово.

Вірш Юліани Пасічник 
не надто емоційно й пере-

конливо прочитала Валерія 
Білецька — не змогла пере-
йнятися темою. Зате виста-
чило експресії вокалістці Ірі 
Бандурі.

Але таки найкраще сту-
дентам ІКТА вдається КВН. 
Дівчина в гостях у хлопця 
в гуртожитку, може, й була 
трохи невпевнена як актор-
ка, але ідея про три підказки 
(з яких одна — дзвінок по-
друзі), коли треба вирішу-
вати, як далі проводити час, 
просто порвала зал. А мене 
найбільше вразили лінгвіс-
тичні жарти (Ти чуєш запах 
бензину? — Ні. — Глухий), 
гра слів (комп’ютерники зна-
ють, що таке омоніми!). Від-
так на виступі ІКТА прихиль-
ники різних жанрів могли 
собі обрати щось до душі.

Колобок:  
студентська 

версія
Мабуть, студенти ІГСН по-
ставили рекорд на цього-
річній „Весні…“ — висту-
паючи всього 20 хвилин, 
вони спромоглися задіяти 
в концерті найбільшу кіль-
кість учасників. Минулого 
тижня команда гуманітаріїв 
запропонувала глядачам 
казку „Колобок“ на сучас-
ний лад. Ще перед почат-

ком вразили декорації (це ж 
скільки треба було клеї-
ти, малювати траву, квіти, 
дерева, сонце!), а під час 
концерту — костюми (ніхто 
з учасників не вийшов на 
сцену в буденному одязі), 
а потім — оригінальність 
сюжету.

На відміну від народної 
версії, у студентській Ко-
лобка рятувала не власна 
хитрість і винахідливість — 
сценарист дав кожній тварі 
по парі, тож кожного зу-
стрічного звіра знешкоджу-
вала „половинка“: Зайця 
застрелила Морква, Вовка 
вразила співом і закликом 
„Вовче, кусай мене“ (пізна-
єте — любий, кохай мене?) 
Коза з Козобачення, Панду 
(ага, у студентській версії 
була Сніжна панда, для 
друзів — Сніжуля) забирає 
подруга Зебра (чому зебра? 
Бо вони обидві чорно-білі), 
Лисицю „строїть“ Журавель 
із Буська. Скажете, а де логі-
ка? І в чому сенс? На самому 
початку, коли Колобок на-
родився, його збила торбою 
з ніг мама, з тої образи 
він зайшов у Запойлісся. 
А там можливо і логічно 
все. Отож, мораль цієї бай-
ки така: дитячі психологічні 
травми — шлях до пияцтва 
(моя версія).

IКТА

IКТА IГСН
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знову найкращі

Політехніки жартують влучно

Вже другий рік поспіль політехніки 
доводять: у гуморі їм немає рівних 

на Львівщині!

16 квітня вщерть заповнена зала Місь-
кого палацу культури ім. Г. Хоткевича 
приймала фінал Студентської Ліги КВН 
м. Львова. Поборотися за звання 
чемпіона отримало можливість шість 
команд із п’яти львівських вишів.

Політехніку цього вечора пред-
ставляло аж дві команди: тріумфатори 
минулорічної „Осені Політехніки“ — 
„Навхтема в ракаши“ (ІГДГ) та „ХАЙ 
ПРЕ“ (ІЕСК+ІКТА).

Учасники змагалися у чотирьох 
конкурсах: візитка, конкурс капітанів, 
відеоконкурс та музичне домашнє 
завдання. Гра вийшла сильною, видо-
вищною і — найголовніше — смішною. 

З великим відривом заслужене перше 
місце посіла команда КВН „ХАЙ ПРЕ“ 
(16,9 бала), другими стали „Навхтема 
в ракаши“ (15,1).

Всі, хто не потрапив на гру, незаба-
ром зможуть побачити її телевізійну вер-
сію на одному зі львівських телеканалів.

З полів гумористичних баталій  
Ростислав ЗАКОЛЯБІН

А як і кожна казка, сту-
дентська історія закінчилась 
добре — фінальну пісню 
виконали класно: весело, 
шоу-подібно і зі справжніми 
фестивальними словами.

Трагікомедія 
зі щасливим 

кінцем
„Всіх, хто хоче гарно про-
вести вечір 18 квітня, за-
прошуємо відвідати акто-
ву залу першого корпусу 
Львівської політехніки! На 
наш ризик і на Ваш розсуд 
буде розказана, проспівана 
і витанцювана історія життя 
і смерті у стилі Бартонізму! 
Запевняємо — нестандарт 
і неформат фестивалю га-
рантований!“ — закликали 
в соцмережах хіміки на свій 
виступ під назвою „Життя 
після життя. Три метри вглиб 
землі“.

Охочих подивитися мо-
торошну історію виявилось 

чимало. І тема та її втілення 
глядачам, схоже, сподоба-
лись: після концерту коман-
ді ІХХТ аплодували стоячи.

Коли розсунулась за-
віса, передовсім вразили 
декорації: стіна з „мертви-
ми“ масками, барна стійка 
з опорами у вигляді кісток, 
відповідне світло стали до-
датковим учасником кон-
церту.

Поміркувати про сенс 
життя, про потребу жити 
зараз, а не чекати другого 
шансу вирішила заклика-
ти сценарист трагікомедії 
Тетяна Шаалан (вона ж — 
Бармен). Її надихнув на таку 
тему Тім Бартон. Хоч мені 
сюжет про юнака, котрий 
потрапляє у Потойбіччя, 
а думає, що живий, нагадав 
фільм „Життя за межею“ 
(дослівно з англійської — 
„Після життя“), правда, там 
основний конфлікт розгор-
тається у героїні з праців-
ником ритуальної служби. 

Однак якщо кіно — це таки 
трилер, то в концерті були 
світлі плями, а також опти-
містичний фінал.

Розвеселила всіх клоу-
нада „Маршрутка“, в якій 
студенти висміяли всі реа-
лії нашого транспорту (тут 
і закохана парочка, і гучні 
розмови через мобільний, 
і бабуся з чотирма торбами 
зразу, і поїдання хот-дога, 
і дама з песиком, і гіпер-
болізований кишеньковий 
злодій — з „сємками“). 
Номер вдався не лише 
тому, що тема близька усім, 
а й завдяки чудовій грі 
акторів. Танці теж дода-
ли б оптимізму (бо і танго, 
і контемп, й оригінальні 
хореографічні композиції 
на початку і в кінці студен-
ти виконали гарно), якби 
танцювали не мешканці По-
тойбіччя (особливо Мертва 
наречена, яка перед тан-
цем ще й читала монолог 
зразу по смерті).

Примусив замислитися 
патріотичний номер: поки 
Уляна Кох читала вірш про 
українську мову (мова — 
душа народу), на екрані 
демонстрували буденні ви-
падки нашої байдужості 
(ми не вчимося, забуваємо 
дякувати, байдужі до чужої 
біди, не перепрошуємо, не 
допомагаємо іншим тощо). 
І номер таки виконав соці-
альну місію — глядачі після 
його завершення бурхливо 
аплодували, відтак почули 
це світоглядне звернення.

Але хоч які серйозні по-
слання підготували студен-
ти ІХХТ (жодного гостя на 
сцені), глядачам нудно не 
було. Після того, як голо-
вний герой повернувся із 
Потойбіччя у світ живих (як 
тільки йому почало подо-
батися на тому світі), про-
лунали бурхливі оплески.

Тетяна ПАСОВИЧ, 
член журі фестивалю

IXXTIXXT
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цікаві особистості

Писанковий світ Ірини Вах

Писанки викладачки Львівської 
академічної гімназії та керівни-

ка студії „Художня майстерня“ Ірини 
Вах є у багатьох музеях і приватних 
колекціях різних країн світу — Німеч-
чини, Польщі, Італії, США. Під час осо-
бистої аудієнції майстриня подарува-
ла свої писанки папі Іванові-Павлові ІІ 
та в музей Йосипа Сліпого в Італії.

— Моя робота ґрунтується на вивченні 
народних ремесел, тож займаюся всім 
потрохи. Писанками захопилася ще 
наприкінці 80-х років. Усі решта види 
діяльності — лише для урізноманіт-
нення. Писанням займаюся майже 
цілий рік, бо, якщо робити за тради-
цією, в час Великого посту, то замало 
часу, щоб добитися доброго результа-
ту. Взагалі традиція писанкарства не 
лише великодня, наприклад, гуцули 
малюють писанки ще до Зелених свят. 
Також у дослідницьких матеріалах 
є інформація, що мальоване яйце да-
рували на весілля молодятам, клали 
у вулики, робили з них спеціальні ґер-
дани і вішали у стайні. Були писанки зі 
спеціальними узорами, які на Провід-
ну неділю несли на могили чи кидали 
у ріку, — розповіла писанкарка.

Пані Ірина опановувала це мис-
тецтво через народний орнамент, 
зразки якого бачила у фондах музеїв 
чи на листівках. Також завдячує спіл-
куванню зі львівською писанкаркою 
та дослідницею Вірою Манько (має 
в своєму творчому доробку понад 
3 тисячі писанок), яка щороку їздить 
по карпатських селах, де знає усіх 
писанкарок, і фотографує, відтворює, 
викуповує народні творива, а потім 
щедро ділиться знаннями про симво-
ліку, притаманну тому чи 
іншому регіону, та про 
необхідні матеріали.

— За час своєї робо-
ти я переписала дуже 
багато народних пи-
санок. Коли починаєш 
заглиблюватися у їхню 
суть, то розумієш, що 
це не просто малюнки, 
а інформація, яку можна 
зчитувати, і їхня „мова“ 
різна. Переосмисливши 
орнаменти, почала створювати автор-
ські писанки. Але роблю це дуже делі-
катно, щоб була гармонія у візерунках 
і кольорах. Перш ніж сісти до роботи, 
завжди продумую компонування взору 

та колористику. У мене писанки викли-
кають особливі емоції, а робота над 
ними — це медитація, — ділиться сво-
їми роздумами моя співрозмовниця.

Свої творіння Ірина Вах зібрала 
у книгу-альбом „Намалюю голос пісні“, 
де поєднала роботи з віршованим 
словом.

Майстриня розповіла, що колись 
писанкою українці відображали свої 
мрії, побажання, закликали весну. 
Вагітні жінки зображали пта-
шок, які символізували душу, 
і так спілкувалися з майбут-
ньою дитиною. Символіка 
писанки як і символіка орна-
менту взагалі, дуже цікава 
і ґрунтовно досліджена. Але 
зараз з’являється чимало 
й недостовірної літератури. 
Адже раніше, перш ніж вийти 
у світ, книги такого змісту проходили 
спеціальні експертні комісії фахівців, 

які гарантували достовір-
ність інформації. Зараз 
видають книжки всі, хто 
може собі це дозволити. 
Тому Ірина Вах завжди 
наголошує своїм учням 
на необхідності „пере-
сівати“ інформацію про 
символіку, про розвиток 
і види мистецтва. Своїх 
учнів вона навчає різних 
етнологій, опираючись 
на народні зразки.

— Основні символи у писанкарстві 
в різних регіонах мають свої назви та 
інтерпретації. Скажімо, безконечник 
(сфера яйця дає можливість з’єднати 
початок лінії з її кінцем, щоб не було 

видно, де починається і завершується) 
вважали оберегом від нечисті. Символ 
хреста, який існував ще до християн-
ства, має різні трактування: поєднання 
матеріального і духовного світу; символ 
вогню; символ числа 4, яке позначає 
кінці світу, пори року. Трикутник — три-
єдність світу чи символ Трійці. Крапанка 
в нас є символом дощу, а на Гуцульщині 
(там ці краплини поєднують із графіч-
ним орнаментом) крапки називають 
„слези“ (сльози), бо вважають, що це 
сльози радості Божої Матері, що Хрис-
тос воскрес. Не менш розповсюджени-
ми є рослинні та тваринні орнаменти.

Писанкарство поширене в багатьох 
країнах Європи (Чехії, Польщі, Словач-
чині, Румунії, Норвегії) та в Африці. 
Такі зразки можна побачити в музеї 
„Писанка“ в Коломиї.

Пані Ірина працює з дітьми, і її 
дуже тішить, що зараз серед молодо-
го покоління є зацікавлення давніми 
видами мистецтва і застосування їх 
у побуті (на щоденному одязі, взутті, 
аксесуарах чи посуді). Адже у такий 
спосіб давнє мистецтво отримує своє 
продовження і нове життя.

— Ще кілька років тому деякі види 
давнього мистецтва не розвивалися і, 

здавалося, що вже безпо-
воротно втрачені. Зараз вони 
відроджуються. Щоправда, 
є регіональні особливості, 
наприклад, на Волині ство-
рюють вироби з соломи; в нас 
відроджується яворівська 
іграшка, ручне ткацтво (трохи 
менше через необхідність 
спеціального обладнання). 

В гімназії я вчу різних видів мистецтва 
(вишивка, бісероплетіння, писанкар-
ство), в тому числі й ткати, — розповіла 
вчителька.

Ірина Вах надзвичайно любить 
працювати з дітьми. Каже, що не лише 
вона їх вчить, а й вони її. Як приклад 
навела випадок із шестирічним хлоп-
чиком, якого вчила малювати писанки:

— Він поки малював, то вголос 
промовляв: „Я повинен навчитися 
і зробити три писанки: першу для себе, 
другу для мами, а третю для Бога“. 
В мене зразу виникло запитання, чому 
такий егоїстичний підхід. А він каже: 
„Перша вийде найгірша, друга трохи 
краща, а найгарніша, третя писанка, 
і буде для Бога“.

Наталія ПАВЛИШИН
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галерея

Виставка, присвячена  
Борису Возницькому

У Музеї мистецтва давньої 
української книги вистав-

лено частину колекції фран-
цузької графіки XVIII — першої 
третини ХХ століття. Збірка екс-
понується вперше, із фондів 
Львівської національної галереї 
мистецтв.

Відкриття виставки відбулося 
у день народження колишнього 
директора галереї Бориса Воз-
ницького — 16 квітня. Крім того, 
кілька днів перед тим Міністер-
ство культури України видало 
наказ „Про присвоєння імені Б. Г. Воз-
ницького Львівській національній галереї 
мистецтв“, який голова ЛОДА В. Шемчук 
і зачитав присутнім на відкритті. Шкода, 
що сам Борис Возницький уже не мав 
змоги здійснити свою мрію — показати 
твори Йоана Пінзеля французам і всьому 
світу. Коли він, як згадує його донька, по-
бував із представленням картини Жоржа 
де Латура „У лихваря“ в Парижі, це місто 
йому так сподобалося, що „якби не жив 
у Львові, то жив би там“.

Як відомо, цьогорічний міжнародний 
фестиваль „Французька весна“, у меж-
ах якого й відкрито експозицію, зробив 
акцент на тих французьких мистецьких 
цінностях, які є у музеях Львова. От 
і колекція графіки французьких митців, 

яка укладалась переважно з приватних 
збірок, становить 13 тисяч робіт, але для 
виставки було відібрано лише 42 твори. 
Серед них — Ф. Буше („Путті“), Л. Карс 
(„Мадмуазель Камарго“), Ж.-П. Норблен 
(автопортрети), Е. Бушардон („Голова юна-
ка“), Ж.-Б. Лепренс („У російській крам-
ниці“), І. Сільвестр (архітектурні офорти). 
Найраніші з експонованих творів — твори 
невідомих художників школи XVII — пер-
шої половини XVIII століття. З творів XІХ 
століття бачимо два оригінальні рисунки 
Себастьяна, сина Норблена, — „Вахканка“ 
і „Соломія перед Іродом“. Таким чином 
експозиція дає можливість простежити 
етапи розвитку графічного мистецтва 
Франції упродовж кількох століть.

Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

„Чарівна флейта“ звучить у Львові

У Львівському національному акаде-
мічному театрі опери та балету іме-

ні Соломії Крушельницької відбулася 
прем’єра опери Вольфґанґа Амадея Мо-
царта „Чарівна флейта“. Перед тим вона 
була на львівській сцені лише 1972 року.

Сюжет для опери автор лібрето — 
Емануель Шиканедер позичив у казки 
К. Віланда (1733 – 1813) „Лулу“ зі збірки 
фантастичних поем „Джінністан, або 
Вибрані казки про фей і духів“. Однак із 
ласки її творців „Чарівна флейта“ сміливо 
балансує на межі казки та міфу, всім відо-
мих істин і таємних вірувань. Сама флейта 
не претендує на роль переднього плану. 
Звикнувши до фентезі, глядач доби по-
стмодернізму точно очікуватиме від неї 
трішечки більше магії. Натомість опера на 
дві дії, крім надзвичайної музики Моцар-
та, презентує нам цілу низку масонської 

символіки. А присвята магістрові масон-
ської ложі Ігнаци фон Борну — може бути 
добрим магнетом для сучасника.

Режисер-постановник опери — за-
служений діяч культури Польщі Збіґнєв 
Хшановський, диригент — заслужений 
артист України Мирон Юсипович. Худож-
ник-постановник — народний художник 
України Тадей Риндзак витворив на сцені 
справді казкову метаморфозу дня і ночі. 
На сьогодні Львівська опера єдина серед 
українських театрів може похвалитися 
наявністю в репертуарі професійної по-
становки „Чарівної флейти“ Моцарта.

І наостанок: хто з нас свого часу не 
бачив фільму „Амадей“ 1984 року, який 
удостоївся аж восьми „Оскарів“? Якщо 
не бачили, то раджу переглянути, — від-
разу ж виникне бажання купити квитки на 
„Чарівну флейту“.

Анна ГЕРИЧ

коротко

У столиці Вірменії Єревані встанов
лять пам’ятник Тарасу Шев
ченкові. Автори пам’ятника — 
скульптор Володимир Петросян 
і архітектор Саргіс Сардарян. 
Встановити пам’ятник Шевченку 
в 6-му секторі Кільцевого бульва-
ру планувалося за рішенням мера 
столиці ще від 2002 року. Тепер 
мерія Єревана вже погодила про-
ект пам’ятника.

У Львові з 4 до 6 травня у рамках 
фінальної частини Фестивалю 
писанок на площі Ринок відкри
ють унікальну „Галерею мистець
ких писанок“. Понад 50 півметро-
вих писанок милуватимуть око 
відвідувачів фестивалю протягом 
Великодніх свят. До їх створення 
долучилися найкращі львівські 
митці, які нанесли на них не тіль-
ки традиційні народні орнаменти, 
а й мистецькі зображення. Під 
час фестивалю відбудуться також 
святкові концерти, показ фільмів 
на великодню тематику та кон-
курс на найсмачнішу паску.

Художник Лев Скоп планує до 
кожного дня у році створити 
образ Богородиці. Як пояснив 
митець, ідея проекту є двовимір-
на: по-перше, це творчий експе-
римент — автор малює весь час 
той самий іконографічний сюжет 
„Мати Божа молиться за нас“, 
по-друге, проект має благодійну 
мету — ікони буде продано на 
аукціоні, а кошти від їх про-
дажу підуть на лікування дітей. 
Родзинка акції в тому, що охочі 
купити ікону зможуть вибирати 
її за датою свого народження — 
кожен образ буде датований.

8 – 12 травня кінопоказами, 
різноманітними класичними та 
естрадними концертами, фести
валями Львів відзначить своє 
757річчя. Для львів’ян та гостей 
міста облаштують спеціальну 
кінозалу, де під відкритим небом 
на площі Ринок транслюватимуть 
найкращі романтичні фільми. На 
всіх чекатиме, крім того, „Теноро-
вий зорепад“ — звучатимуть арії 
та дуети з творів європейських 
та українських композиторів під 
супровід симфонічного оркестру 
львівської Опери.

За матеріалами інформагенцій
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чари мельпомени

За останні кілька років Перший український драматичний театр для дітей та юнацтва — один із найдавніших 
колективів такого спрямування не тільки в Україні, а й у Європі — „набрав обертів“: репертуарна афіша 

регулярно поповнюється новими поставами, до трупи приєдналося багато молодих артистів… Про життя те
атральне та інші речі — наша розмова з художнім керманичем театру, режисером Юрієм мисаком

Про руйнування стереотипу „тюзятини“ 
та викладацьку етику

— Юрію Оресто-
вичу, скажіть, що 
для Вашого теа-
тру та й для Вас 
особисто означає 
відзнака  „акаде-
мічний  театр“, 
яку він отримав 
торік?
— Звання акаде-
мічного театр за-
служив за багато-
річну плідну працю. Також 
воно покликане, на мою 
думку, піднести престиж 
(не побоюсь цього слова) 
театру. Адже в театрально-
му середовищі існує жаргон 
„тюзятіна“. Так називають 
актора, який говорить ви-
кривленою, неприродною 
мовою, не володіє необхід-
ним арсеналом навичок ак-
тора драматичного театру. 
Ми прагнемо зруйнувати 
цей стереотип, довести, що 
наш театр — найкращий 
у світі, а публіка — найчесні-
ша і найдобріша. З цією ме-
тою у нас активно працює 
і доросла, і дитяча сцени.

Робимо маленькі кроки 
у розширенні географії своїх 
гастролей. Нарешті відвіда-
ли Київ, де не були вже по-
над 20 років. Хоча спочатку 
було побоювання: як сприй-
ме нас столичний глядач, але 
все пройшло вдало. Крім 
того, наша вистава „Оскар 
і рожева пані“ торік завоюва-
ла цілий ряд нагород на те-
атральному фестивалі у Ма-
ївці. Там ми познайомилися 
з дирекцією Міжнародної 
асоціації театрів юного гля-
дача, зокрема Мохамедом 
Карімом. І він запросив нас 
на міжнародний фестиваль 
театрів юного глядача, який 
проходив із 19 до 26 березня 
цього року у місті Хургада 
в Єгипті. Там ми презенту-
вали свою прем’єрну по-

ставу „О восьмій 
вечора на ковчезі“. 
Було дуже склад-
но адаптуватися: 
оповідь вистави 
ведеться від імені 
пінгвінів, актори 
у теплих костюмах, 
а тут африканська 
палюча спека. Тож 
нашим артистам 
довелося пройти 

ще й своєрідний іспит на ви-
тривалість (сміється).

— Знаю, що Ви запрошу-
єте до постав чужих ре-
жисерів. Не боїтесь, що, 
наприклад,  коли  репер-
туарна афіша стане різ-
нобічною за тематикою 
і жанрово, театр втра-
тить своє „лице“?
— Навпаки, я прагну роз-
ширювати і поглиблювати 
співпрацю з іншими режисе-
рами. Будемо також запро-
шувати режисерів з інших 
міст України і не тільки. Адже 
така співпраця дуже гарно 
відбивається на трупі: вона 
має можливість навчитися 
„розмовляти“ різними мис-
тецькими стилями-мовами. 
До того ж, найвибагливіший 
глядач може обрати виставу 
для себе на будь-який смак, 
оскільки наш репертуар не 
є одноманітний.

— Чи Ви  в майбутньому 
продовжите свою педаго-
гічну діяльність, адже Ваш 
театр слугує однією з на-
вчальних баз для вишколу 
майбутніх акторів?
— Так, ми і далі буде-
мо співпрацювати з ЛНУ 
ім. І. Франка — цьогоріч я на-
биратиму акторський курс. 
Можливість такої співпра-
ці є дуже добрим шансом 
не тільки поповнювати та 
оновлювати свою трупу, 
а й зберегти традиції і шко-
лу нашого театру, якому вже 
90 років. Адже в нас сьогод-
ні працює багато не просто 
талановитих артистів, а май-
стрів своєї справи, які мають 
що передати молоді.

— А що Вам із Ваших сту
дентських років за па м’я
талося найбільше?
— Я навчався у Київському 
університеті театру, кіно 
і телебачення ім. І. Карпен-
ка-Карого у режисерській 
майстерні Едуарда Мит-
ницького. Наш учитель був 
дуже демократичний, ство-
рив для студентів усі умови 
для професійної реалізації. 
Коли, приблизно на курсі 
третьому, я ставив виставу 
„Маклена Граса“, то взяв за 
основу газети. У мене навіть 
завіса була з газет, оскільки 

Микола Куліш, як відомо, 
почерпнув сюжет п’єси з ре-
ального факту, описаного 
в тогочасних ЗМІ. Моєму 
педагогові такий задум спо-
добався. Він запропонував 
мені поставити „Маклену 
Грасу“ у своєму театрі, дав 
мені під оруду свій зірковий 
склад. Але далі читки спра-
ва не пішла — я цю виставу 
провалив. Тоді я зрозумів, 
що нічого про режисуру не 
знаю і почав більше читати, 
дивитися, виробляти свою 
методу в опануванні фаху.

У нас було багато справді 
гарних педагогів. За па м’я-
талися заняття з історії театру 
у Наталії Владимирової. Це 
дійсно всебічно обдарована 
та інтелектуальна особис-
тість, яка щедро ділилася 
знаннями. З інших предметів 
(не за спеціалізацією) мені 
найбільше подобались лекції 
з історії малярства в леген-
дарного Дмитра Горбачова. 
Пригадую такий випадок. За-
няття мало бути на території 
Національного заповідника 
„Софія Київська“. Я біжу, бачу, 
що спізнюсь хвилин так на 
20, ну, думаю, мені кінець. 
Незручно буде й перед од-
нокурсниками, вони там, 
певне, стоять, чекають на 
мене, а це зима, мороз мінус 
двадцять. Прибігаю, стоїть 
Дмитро Омелянович сам, без 
головного убору (до речі, я, 
взагалі, ніколи не бачив, щоб 
він навіть у люті морози його 
носив). Подивився на годин-
ник та й каже: „Напевно, це 
всі, хто прийшов. Тож розпо-
чнемо…“. І він мені одному 
прочитав усю лекцію у сво-
єму звичайному режимі. Це 
стало для мене прикладом 
викладацької етики, профе-
сіоналізму.

Оксана ПАЛІЙ
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універсіада

Увесь квітень для студентівспортовців був змагальним: кульова стрільба, вільна і грекоримська боротьба, 
шахи, фехтування, регбі — поєдинки саме з цих видів спорту, які увійшли у програму XI літньої Універсіади 

України, відбувались у Львові

Представники Львівської області — 
серед переможців

Участь у змаганнях із кульової стріль-
би 1 – 5 квітня взяло більше сотні 
спортсменів — свої збірні виставили 
вищі навчальні заклади АР Крим, 
Вінницької, Дніпропетровської, Запо-
різької, Івано-Франківської, Луганської, 
Львівської, Одеської, Полтавської, Рів-
ненської, Херсонської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернігівської областей та 
Київ. У підсумку, в загальнокомандній 
першості, набравши 1032 очка, збірна 
Львівської області посіла друге місце. 
Першими ж у командному заліку були 
спортсмени Дніпропетровської області 
(1130 очок), а третіми — представни-
ки Хмельницької області (845 очок). 
Спортсмени АР Крим набрали 779 очок 
та посіли четверте місце, а п’ятірку 
кращих замкнули студенти Вінницької 
області, набравши у загальному заліку 
480 очок.

А от серед вишів Львівському 
державному університету фізичної 
культури не було рівних. Він виявився 
сильнішим від Вінницького держав-
ного педагогічного університету та 
Дніпропетровського державного уні-
верситету фізичної культури і спорту, 
які, відповідно, посіли 2 і 3 місця. 
Переможців нагородили медалями, 
грамотами та пам’ятними кубками.

З 5 до 9 квітня Львівщина приймала 
учасників змагань із вільної та греко-
римської боротьби. 349 спортсменів 

(вільна боротьба — 225; греко-рим-
ська — 125) з 25 областей України ви-
борювали медалі у 21 ваговій категорії. 
У командному заліку I місце посіли 
спортсмени з Києва. З невеликим від-
ривом другими були борці Львівської 
області, бронза — у представників 
Хмельниччини.

Серед вищих навчальних закла-
дів першість здобула студентська 
збірна Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, 
львів’яни, а власне збірна Львівського 
державного університету фізичної 
культури — другі, а треті — студенти 
Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка. 
Комітет з фізичного виховання та спор-
ту Міністерства освіти і науки України 
нагородив чемпіонів та призерів ме-
далями й дипломами.

Упродовж тижня, з 8 до 12 квітня, 
в актовій залі головного корпусу Львів-
ської політехніки 120 хлопців і дівчат із 
різних вишів та майже усіх областей 
України змагалися у трьох видах ша-
хової програми: класичних і швидких 
шахах та бліц-поєдинках. Команда 
Львівської області виборола почесне 
перше місце. Поступились їй шахісти 
Миколаївської області, третіми були 
спортсмени Тернопільщини.

В індивідуальному загальному 
заліку львів’яни — міжнародний 

гросмейстер Мартин 
Кравців, чемпіонка 
світу у складі збірної 
команди України Ма-
рія Музичук, Єлизаве-
та Соловйова, Андрій 
Вовк були неперевер-
шені. Серед призе-
рів є й представники 
Львівської політехні-
ки — у складі другої 
команди Львівської 
області виступала Оль-
га Павлюк. Вона стала 
бронзовим призером 
у класичних шахах. Пе-
реможці отримали ме-
далі, кубки, пам’ятні 
сувеніри та квіти. 
Організатори турніру 
окремо відзначили 

заслуги в розвитку українських шахів 
матері міжнародних гросмейстерів 
Марії і Анни Музичук, а також доцента 
Львівської політехніки, ветерана львів-
ських шахів Вадима Големби.

Головний арбітр змагань, суддя 
міжнародної категорії Іван Захарчук 
(випускник Львівської політехніки) 
передав у музей історії університету 
подяку, яку отримав від президента 
Спортивної студентської спілки України 
Василя Кременя.

16 квітня у манежі комплексно-
спортивної бази ЛДУФК розпочалися 
ще одні змагання Універсіади — тур-
нір фехтувальників. За нагороди, як 
і передбачалося, вели боротьбу рапі-
ристки з команди Києва, а також пред-
ставниці Львівщини і Миколаївщини. 
Перевагу, у підсумку, здобули останні. 
Першокурсниці Львівської політехніки 
Олені Шипіловій, яка позаминулого 
тижня на юніорському чемпіонаті світу 
в хорватському місті Пореч пробилася 
до 1/8 фіналу, аби здобути нагороду 
Універсіади, не вистачило двох уколів.

У рамках Універсіади відбудуться 
ще й змагання з регбі — 25 – 27 квітня 
прийматиме гравців із цього виду 
спорту стадіон „Юність“, що в Парку 
культури та відпочинку імені Богдана 
Хмельницького. Від Львівської політех-
ніки виступлять дві команди — жіноча 
й чоловіча.

За результатами змагань будуть 
сформовані збірні команди України, 
які представлятимуть Україну на 
XXVII Всесвітній літній Універсіаді, що 
відбуватиметься з 6 до 17 липня цього 
року в місті Казань.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

[ФІЗкУЛЬТУРа І СПОРТ]
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Як подати експрес-оголошення 
в „Аудиторію“

Експрес-оголошення при-
ймаємо від підприємств, ор-
ганізацій та приват них осіб.
Вартість експрес-оголо-
шення (не біль ше 25 слів): 
•  комерційного характе-

ру — 50,00 грн.; 
•  про загублені докумен-

ти — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, 
виділені в рамочці, — до-
датково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголо-
шення до 50 слів — за 
подвійним тарифом. Екс-

прес-оголошення понад 
50 слів — за тарифами 
реклами.
Система знижок: більше 
трьох публі кацій — знижка 
15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуван-
ням податку на додану 
вартість. 
Крайній термін подання 
оголо шен ня — десять днів 
до виходу газети.

Адреса редакції: 
79013, Львів,  

вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 258-21-33.

[РЕкЛама Та ОГОЛОШЕННЯ]
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Дирекція Інституту будівництва та інженерії 
довкілля, колектив кафедри автомобіль-
них шляхів Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлюють 
щире співчуття заступнику директора 
Юрію Новицькому з приводу тяжкої втра-
ти — смерті

батька.

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

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130447.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
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Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
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культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
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[РЕкЛама Та ОГОЛОШЕННЯ]
для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери 
та балету ім. С. крушельницької
25 квітня — „коппелія“ (балет). 18.00.
26 квітня — „мойсей“ (опера). 18.00.
27 квітня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
28 квітня — „Запорожець за дунаєм“ 

(опера). 12.00, „коппелія“ (балет). 
18.00.

30 квітня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
1 травня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
2, 10 травня — „Лебедине озеро“ (балет). 

18.00.
7 травня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
11 травня — „Чарівна флейта“ (опера, 

прем’єра). 18.00.
12 травня — „коппелія“ (балет). 12.00, 

„мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
24, 25, 28, 29 квітня — „Ісус, Син Бога 

живого“. 18.00.
27 квітня — „криза“. 18.00.
30 квітня — „Пані міністрова“. 18.00.
7, 12 травня — „Пані міністрова“. 18.00.
8 травня — „Шаріка“. 18.00.
10 травня — „криза“. 18.00.
11 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
12 травня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.
15 травня — „дама з камеліями“. 18.00.

камерна сцена
10 квітня — „арт“. 18.00.
14 квітня — „катерина“. 17.00.

Львівський драматичний театр 
імені Лесі Українки
28 квітня — „Великі подвиги маленького 

РіккіТіккіТаві“. 12.00, „моя 
дорога Памела, або Як уколошкати 
стареньку“. 18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
27, 28 квітня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
26 квітня — „апокрифи“. 19.00.
1, 15 травня — „амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
9, 10 травня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
11 травня — „Забави для Фауста“. 19.00.
13 травня — „Чекаючи на Годо“. 19.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
26 квітня — „Провина“. 19.00.
27 квітня — „Попелюшка“. 14.00.
28 квітня — „Русалонька“. 15.00.
30 квітня — „О восьмій вечора на ковчезі“ 

(прем’єра). 12.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
27 квітня — Обласний конкурс бандуристів. 

12.00.
28 квітня — Перлини світової класики 

(орґан, вокал). 17.00. концерт пам’яті 
визначного українського диригента, 
педагога, композитора, фольклориста, 
культурногромадського діяча 
Степана Стельмащука (хори, солісти, 
орґан). 19.00.

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. Під-
камінь, монастиря, прогулянка до 
каменя. Броди. Огляд руїн замку, му-
зею, 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.

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 43955517, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Бутельського Яна 
Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 3309130, 
виданий Львівським національним універ-
ситетом ім. І. Франка на ім’я Сольєвої Наталі 
Дмитрівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Львівським національним університетом 
ім. І. Франка на ім’я Зварич Вероніки 
Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Осінчука Ростислава 
Григоровича;
утрачений студентський квиток № 09181203, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мирошні-
ченко Катерини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Конюх Юлії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чухни Марії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Приймак Дарини 
Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Богак Анни Мирос-
лавівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шкоропад Івана 
Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сичака Павла Воло-
димировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Савраса Остапа 
Романовича.




