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Чому Ви обрали Львівську політехніку?
У вимірі свободи вибір існує 

завжди: йти або стояти на 
місці, бути оптимістом чи 
сприймати життя у сірих від-
тінках, прилаштовуватися до 
обставин чи бути послідовним 
нонконформістом… Існують 
також категоричніші антино-
мії, вічні суперечності добра 
і зла, любові й ненависті, 
істини і фальші… Кожного дня 
й кожної миті маємо і мусимо 
вибирати. Інакше живемо не 
ми, а той, хто вирішує за нас.

„Свобода — це відповідаль-
ність чинити добро. Молода 
людина хоче кимось бути. Але 
для цього треба вчитися, що 
означає — чинити добро. Щоб 
вчитися, часто треба добре по-
працювати, докласти чималих 
зусиль. Інакше кажучи, щоб 
бути собою, потрібно чимось 
пожертвувати“, — стверджує 
Кардинал Любомир Гузар.

А німецьке прислів’я каже: 
„Хто має вибір, той має муку“. 
Згідно з правилами, кожен абі-
турієнт в Україні може подавати 
відразу 15 заяв на вступ: у п’ять 
вищих навчальних закладів на 
три спеціальності в кожному. 
Тож перед першокурсниками 
також ще вчора стояла про-
блема вибору, адже могли 
вступати відразу в різні виші. 
Напередодні Першовересня ми 
спитали наймолодших наших 
студентів, чому вони обрали 
саме Львівську політехніку.

P. S. Під час опитування велику 
ініціативу виявив рудий Кіт 
Політехнічний. Від суботи, 
31 серпня, Ви можете поба-
чити його на сторінці газети 
у Фейсбуці. Він дуже пози-
тивно реагував на камеру, 
„пояснював“, голосно муркочу-
чи, про власний вибір соняч-
ного подвір’я біля IV корпусу 
нашого вишу, заохочував 
до розмови й посмішок усіх 
навколо. Можливо, насправді 
кіт належить комусь із сусідів 
університету й відкликається 
на якесь традиційніше котяче 
ймення, але я собі думаю, що 
в котів, які найчастіше гуляють, 
де і як хочуть, нам теж можна 
вчитися — обирати волю.

Назар Храпцьо, студент Інституту інженерної механіки та 
транспорту:

„Хочу бути інженером-механіком“
На мене не вплинули нічиї думки й поради, в родині нема нікого, 
хто б навчався в Політехніці й розказував мені про теперішні реалії. 
Я хочу бути інженером-механіком і не знаю в Західному регіоні 
жодного іншого технічного вишу, де можна отримати добру якісну 
освіту за цією спеціальністю. Я сам готувався до вступу і пройшов 
до різних навчальних закладів, але вирішив залишитися тут.

Ігор Назарків, студент Інституту геодезії:

„Маю приклад старшого брата“
У магістратурі Інституту підприємництва та перспективних техно-
логій навчається мій старший брат. Він бере участь у студентсько-
му самоврядуванні, був головою Колегії та профбюро студентів 
свого інституту. Я також хочу стати активним студентом, навіть 
не проти бути старостою групи. Мені подобається спеціальність 
„Оцінка майна“.

Анна Ворощук, студентка Інституту прикладної математики та 
фундаментальних наук:

„У Політехніці сильна математика“
Зі школи люблю математику, а в Політехніці математики дуже 
сильні, бо тут стара й шанована в Україні та світі математична шко-
ла. Хочу здобути фах програміста, адже це на сьогодні престижна 
професія. Знаю, що більшість випускників ІМФН легко знаходять 
місце праці, часто стають успішними в своїй справі. Сподіваюся за 

роки навчання також знайти у Політехніці вірних і добрих друзів. Хочу, щоб моя група 
була дружньою та веселою. Думаю, там буде багато хлопців.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Юлія Боднар, студентка Інституту архітектури:

„Архітектура — це моє!“
Я закінчила Львівську класичну гімназію при ЛНУ імені Івана 
Франка і вступила в Політехніку на бюджетну форму навчання. 
Багато років ходила в художню школу, успішно її закінчила, 
багато малюю і, кажуть, у мене добре виходить. Знаю, що архі-
тектура — це моє. У нас була переднавчальна практика, під час 
якої я познайомилася з багатьма однокурсниками. Я вагалася 

між архітектурою в Києві та у Львові, але, кажуть, Львівська політехніка з київськими 
вишами в архітектурі не до порівняння.

Юлія Сокальська, студентка Інституту права та психології:

„Дорогу до Політехніки я успадкувала“
У цьому виші навчалися мої мама й тато. Вони тут познайомилися, 
а потім одружилися. Я не могла не обрати Політехніку, бо потребу 
прийти у її стіни я майже успадкувала. Моя мама здобула тут аж 
дві вищі освіти. Ми вважаємо, що це один із найкращих вищих 
навчальних закладів в Україні з хорошими традиціями і цікавою 
історією. Я — відкрита людина і охоче долучуся до діяльності 
гуртків студентської художньої самодіяльності.
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експедиція

Як політехніки стали археологами
Більше місяця (з 2 липня по 

5 серпня) студенти та викладачі 
Львівської політехніки спільно з на-
уковцями з Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України вико-
пували справжнісінькі історичні скар-
би на Тернопільщині (в селах Ванжулів 
та Буглів Лановецького району). На 
археологічній стоянці (пам’ятка дато-
вана близько 150 – 200 тис. років тому) 
вдалося знайти давні знаряддя пра-
ці (кам’яні шкрібки та кам’яні ножі) 
і рештки давніх тварин (північного 
оленя та мамонта).

— Експедиція цього року пройшла 
дуже вдало: гарна природа, сприятливі 
погодні умови і багато учасників. Осо-

бливо тішить те, що ця подія зацікавила 
викладачів. Загалом у розкопках взяло 
участь понад сімдесят осіб, із них біль-
ше півсотні — політехніки, — розповів 
керівник археологічної експедиції від 
Львівської політехніки Володимир 
Шепітчак. — Серед учасників перева-
жали студенти Інституту архітектури та 
Інституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної техніки. Також 
була молодь з інших львівських вишів 
та різних міст України; долучилася 
група студентів із Польщі, які прохо-
дили археологічну практику в нашій 
експедиції. Було чимало й тих, хто вже 
закінчив Політехніку, але незабутні 
враження від участі у попередні роки 
спонукали їх знову приїхати. Приємно 

й те, що цьогоріч розкопками заціка-
вилося багато першокурсників.

— Вперше про цю експедицію по-
чула ще минулого року, але тоді не мала 
можливості приєднатися, та пообіцяла 
собі обов’язково побувати тут. Думаю, 
що й надалі братиму участь у розкоп-
ках. Для мене цей захід був можливістю 
здобути цікавий досвід, наблизитися 
до такої давнини й побачити як це все 
відбувається. Взагалі, атмосфера на 
розкопках була унікальна. Мені здаєть-
ся, що таке можна відчути винятково 
в археологічних експедиціях, — ділить-
ся враженнями другокурсниця ІАРХ 
Надія Лісова. — Кожна знахідка — це 

день знань

Першокурсники вступили  
до студентських лав

Другого вересня Львівська політех-
ніка, як і більшість вишів України, 

урочисто зустріла нових першокурс-
ників. Привітати їх і побажати висо-
ких досягнень у навчанні зібралися 
не тільки керівництво, наукова спіль-
нота університету, рідні та друзі, але 
й духовенство різних конфесій, чима-
ло відомих випускників Політехніки, 
працедавці, представники різних ор-
ганів державної та міської влади і на-
віть депутати Верховної Ради України.

Особливий навчальний рік
— Не хочеш відставати від життя — 
вчися! Освічена людина відрізняється 
від неосвіченої саме тим, що впродовж 
усього свого життя вважає свою освіту 
незакінченою, — наголосив у вітально-
му слові ректор професор Юрій Бобало. 
Також він зазначив, що розпочатий 
навчальний рік для нас особливий, бо 
в 2014 році виповнюється 170 років від 
заснування Технічної академії у Львові, 
від якої веде своє літочислення Політех-
ніка. В цьому навчальному році будемо 
відзначати 200-річчя від Дня народжен-
ня Тараса Шевченка, тому Юрій Ярос-
лавович закликав студентів вдумливо 
вивчати невичерпну творчу спадщину 
Кобзаря, а ще важливіше — дотримува-
тися його безсмертних настанов.

Серед численних гостей свята були 
народний депутат України Ірина Фа-

ріон, перший заступник голови ЛОДА 
Богдан Матолич, голова бюджетної 
комісії ЛОР Ярослав Качмарик, за-
ступник Львівського міського голови 
Олег Синютка, начальник Львівського 
обласного управління освіти і науки 
ЛОДА Михайло Брегін, голова Львів-
ської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України 
Марія Яцейко, очільники обласних 
відомств органів влади, голова Асоці-
ації випускників Львівської політехніки 
Олег Сергеєв, випускник Політехніки 
Юрій Луценко, голова львівського об-
ласного об’єднання роботодавців Іван 
Ривак, генеральний директор компанії 
„Елекс“, член наглядової ради Львів-

ського ІТ-кластера Олексій Скрипник 
та інші.

— Я стояв на вашому місці на цій 
площі 31 рік тому, але зі задоволенням 
став би там і сьогодні. Ви ще не уявля-
єте і не розумієте, наскільки Вам по-
щастило навчатися саме у цьому виші 
й у цьому місті. Львів — надзвичайно 
заразне патріотизмом і любов’ю до 
України місто. Не тільки той, хто тут на-
родився, а той, хто лише повчився, стає 
патріотом зовсім іншого ґатунку. Саме 
тут вас навчать не тільки вашому фаху. 
Вас навчать тут бути українцями, — 
сказав під час виступу Юрій Луценко.

Закінчення на 4 с. →

Закінчення на 12 с. →
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Нові можливості
Про заснування нової студентської пре-
мії імені Степана Бандери оголосила під 
час свого виступу голова підкомітету 
з питань вищої освіти Комітету ВР Украї-
ни з питань науки і освіти Ірина Фаріон. 
За словами народного депутата, розмір 
нагороди для переможця становитиме 
7 тисяч гривень. Щоб отримати їх, треба 
добре вчитися, провадити активну на-
ціоналістично-громадську діяльність, 
а також написати есе-роздум про 
С. Бандеру до 10 сторінок. Творчі роботи 
від 1 січня (День народження провідни-
ка ОУН) до 30 червня (Акт відновлення 
Української держави) прийматимуть 
на кафедрі української мови в І корпусі 
Львівської політехніки (кімн. 306).

— Хочу нагадати найважливіше: ви 
вступили в навчальний заклад, де вчили-
ся найпотужніші політики ХХ ст. — С. Бан-
дера і Р. Шухевич. Коли будете заходити 
до головного корпусу університету, не 
забудьте зупинитися біля їхніх барельє-
фів, заглибитися у себе, подумати, яка 
це велика відповідальність продовжу-
вати справу С. Бандери і Р. Шухевича (…). 
Сподіваюся, що наступного року на цій 
лінійці ми будемо нагороджувати пер-
шого лауреата студентської премії імені 
С. Бандери, — зазначила політик.

Традиційно, 
але неповторно

Право підняти прапор під звуки 
Державного гімну на початку свята 

отримали одні з найуспішніших 
студентів. Цю почесну місію дору-
чили студентці 4 курсу ІМФН Ользі 
Михайлів та студентові 5 курсу ІНПП 
Тарасу Перуну.

Від імені всіх першокурсників уро-
чисту присягу зачитали студентка ІЕПТ 
імені В’ячеслава Чорновола Олена 
Партика та студент ІІМТ Назар Храп-
цьо. З рук ректора Юрія Бобала вони 
отримали символічні студентський 
квиток та ключ до знань.

Після благословення протопрес-
вітера УПЦ КП отця Павла Кочкодана 
у настановах і побажаннях першо-
курсникам випускники та гості навели 
цілу низку цитат великих письмен-
ників, філософів і державних діячів, 
озвучили багато оптимістичних спо-
дівань щодо близького підписання 
угоди про асоціацію з ЄС , а учасники 
театру-студії „Хочу“ Народного дому 
Львівської політехніки підготували 
невеличку театральну інсценізацію. 
З їхньої легкої руки про відомих на-
уковців-політехніків присутнім роз-
повів начебто перший ректор нашого 
університету Юліан Захарієвич. Також 
привітати молодь „зійшли“ з фронтону 
головного корпусу вишу три музи, які 
символізують три напрями підготовки 
при заснуванні вишу, — Інженерія, 
Архітектура й Механіка.

Урочистості музичним вітанням 
завершив народний артист України 
Мар’ян Шуневич, а танцювальним — 
народний ансамбль танцю „Вірність“.

Анна ГЕРИЧ

коротко

Міністерство освіти і науки активно 
працює над розробкою електронних 
студентських квитків. Про це під час 
онлайнової прес-конференції заявив 
міністр Дмитро Табачник. „Нам би 
було важливо, щоб електронний 
студентський можна було використо-
вувати не лише як посвідчення особи, 
але і як підставу та підтвердження 
пільг під час покупки білета на 
залізничний транспорт“, — наголо-
сив він, тому ведуться перемовини 
з Мінінфраструктури і з представ-
никами „Укрзалізниці“. Окрім цього, 
МОН співпрацює з Мінсоцполітики та 
Нацбанком, які, за словами міністра, 
зацікавлені в тому, щоб електронний 
студентський квиток стикувався з їх-
нім проектом „Соціальна мапа“.

Із серпня у Львові розпочався конкурс 
молодіжних проектів „Lviv Young 
Project“. Його мета — об’єднати 
студентство й органи місцевого 
самоврядування для якісної співпраці, 
реалізації проектів, запропонованих 
молоддю, в межах програми стажу-
вання „Перший кар’єрний крок“ задля 
покращення добробуту громади міста. 
Як повідомила начальник відділу 
кадрів ЛМР Галина Бордун, зараз 
є 25 проектів. Відбір та формування 
учасників робочих груп триватиме 
до 15 листопада 2013 року. Його 
здійснюватиме комісія, яка складати-
меться з представників ЛМР, пред-
ставників вишів та студентської ради 
Львова.

Цьогоріч на Львівщині першокласни-
ками стали понад 26 тисяч дітей. За 
даними управління освіти, в області 
цього року вперше сіли за парти 
26 500 учнів, що на 800 більше, 
ніж минулого року. Понад третина 
першачків припадає на Львів — 
7340 дітей.

У вівторок, 3 вересня, у Львові від-
крили та освятили новий академічний 
корпус на території університетського 
містечка Українського католицького 
університету (вул. Стрийська, 29). Про 
це інформує прес-служба Львівської 
міської ради. „Цією подією ми роз-
починаємо відзначення 50-ліття за-
снування Українського католицького 
університету Блаженнішим Патріар-
хом Йосифом (Сліпим) 1963 року 
в Римі“, — зазначає ректор УКУ 
владика Борис (Ґудзяк). Архієрей-
ську Літургію очолив Блаженніший 
Святослав (Шевчук).

За матеріалами інформагенцій

день знань

Першокурсники вступили  
до студентських лав

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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студентська практика

Щороку студенти Львівської політехніки, починаючи з літа і аж до осені, проходять ознайомчі, навчально-ви-
робничі, навчально-наукові та інші практики як на теренах Львова та області, так і за кордоном. Сьогодні 

розповідаємо про практику німецьких студентів в Інституті геодезії і майбутніх фармацевтів у Славську

На завершення літа
Вперше у Львівській 

політехніці
Цього року на науково-навчальну 
практику (з 28 серпня до 4 вересня) 
до Інституту геодезії вперше завітали 
студенти Вищої школи міста Нойбран-
денбург (Німеччина).

Співпраця між двома вишами роз-
почалася ще 2008 року. Відтоді щороку 
студенти других — п’ятих курсів ІГДГ 
їдуть до Німеччини на кількамісячне 
навчання, а магістранти й докторанти — 
на магістерське і наукове стажування, 
беруть участь у міжнародних науково-
технічних конференціях, виступають 
із доповідями. В рамках цієї угоди 
львівські студенти традиційно в червні 
проходять у Німеччині двотижневу на-
уково-навчальну практику, а німецькі 
студенти вперше виявили бажання про-
йти її у Львові. Наразі їх приїхало лише 
троє — Мартін Ешкі, Райк Бозе та Уве 
Косте. Хлопці з цікавістю слухали лекції, 
працювали зі сучасними приладами, 
знайомилися з принципом роботи 
перманентної станції та астрономічної 
обсерваторії лазерного сканування 
місяця, виконували пробне лазерне 
сканування, проводили різні вимірю-
вання тощо.

— Ми не розчарувалися в тому, що 
вибрали саме Львів,— каже Мартін 
Ешкі. — Нас вразило місто, Інститут 
геодезії, тепле, привітне ставлення 
до нас, організація практики і цікавий 
відпочинок. Ми з приємністю озна-
йомилися з інститутом, з навчально-
науковими лабораторіями, отримали 

багато нової інформації. Вже з перших 
днів мали дуже насичену програму, 
в яку ввійшла не лише теорія, а й прак-
тичне вимірювання, зокрема, в лабо-
раторії під відкритим небом у Львів-
ській політехніці. Практично щодня 
ми опрацьовували результати наших 
вимірювань. Вдячні за те, що змогли 
побувати в Астрономічній обсерваторії 
Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка в Брюховичах. Коли 
приїдемо додому, маємо зробити 
презентацію за результатами практи-
ки, розповісти про Львів та Україну. 
Важливо, що ми перші започаткували 
цю традицію, тож розповідатимемо 
про цю практику нашим друзям і зна-
йомим, заохочуючи їх теж приїжджати 
до Львова. Можливо з ними й самі ще 
раз приїдемо до вас.

У горах Карпатах
Зазвичай майбутні фармацевти кафедри 
технології біологічно-активних сполук, 
фармації та біотехнології ІХХТ знайоми-
лися з травами літнього періоду, тож 
зустріти в горах щось цікаве наприкінці 
літа вже й не сподівалися. Однак цього-
річний серпень, всупереч сподіванням, 
потішив майбутніх фармацевтів пишним 
різнотрав’ям пізнього літа.

У Славську їх завжди гостинно зу-
стрічає навчально-оздоровчий табір 
„Політехнік-2“. До речі, вже 12 років 
практику організовує доцент Жанна 
Паращин.

Оскільки погода сприяла, то сту-
денти (а було їх понад 30) спільно зі 

своїми керівниками — доцентами 
Наталею Стадницькою, Оленою Ко-
маровською, Романою Петріною та 
Діаною Баранович піднімалися в гори, 
знайомилися з різними лікарськими 
травами, кущами, що ростуть поблизу 
бази відпочинку, на горах Погар і Трос-
тян. Тішилися, що природа подарувала 
їм таке різнотрав’я, яке влітку побачити 
не можна: відкасники (сухоцвіти), кал-
ган, мох, квітучі тирлич, очанка, верес, 
золотарник. Для навчальних потреб 
кафедри збирали ще й чорничник, 
ожину, брусницю. Тож те, що втратили 
в липневих травах, повністю компенсу-
вали серпневими.

Цікавою була мандрівка на Маків-
ку, де довідалися про героїчний бій 
Українських січових стрільців. У пере-
рві між походами в гори студенти або 
робили композиції, або заготовляли 
сировину, яку використовуватимуть 
у навчальному процесі під час роботи 
в лабораторії: робитимуть із них екс-
тракти, аналізуватимуть їх.

Завершальним акордом був конкурс 
на краще оформлення композиції — на 
згадку про практику. Студенти зробили 
символічні композиції „Українське село“ 
та „Карпати“, яка перемогла у конкурсі. 
Її створили Олег Боднарський, Марія 
Генсьорська, Наталя Зубрицька, Юля 
Крупа і Соломія Матковська. Свої ви-
твори студенти подарували табору.

Не забувала молодь і про відпо-
чинок, тож коли прийшла пора завер-
шувати практику, від’їжджати їм зовсім 
не хотілося.

Катерина ГРЕЧИН
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видатні математики

У серпні 1713 р. у м. Базелі вийшов друком латинською мовою твір „Ars conjenctandi“ — „Мистецтво при-
пущень“ швейцарського вченого Якоба Бернуллі (1654 – 1705)

Закон великих чисел
До 300-ліття оприлюднення теореми Якоба Бернуллі

Про те, що твердо відоме і не підлягає сумніву, 
ми кажемо, що знаємо або розуміємо, про все 
інше, — що лише здогадуємось або припускаємо.

Якоб Бернуллі

Попередньо про ЗВЧ

З приводу назви твору наведемо слова 
його автора: „Робити стосовно якої-не-
будь речі припущення — все одно, що 
вимірювати її ймовірність. Тому мис-
тецтво припущень (Ars conjenctandi) 
у нас визначається як мистецтво 
вимірювати якомога точніше ймовір-
ності речей, щоб у наших судженнях 
або діях ми могли вибирати або на-
слідувати те, що буде знайдено кра-
щим, більш задовільним, спокійним 
і розумним. У цьому, власне, полягає 
вся мудрість філософа і виваженість 
політика“.

Якоб Бернуллі ймовірність ви-
значає як ступінь вірогідності „і від-
різняється від неї (вірогідності), як 
частина від цілого“ [1, стор.3], але, не 
обмежуючись сентенціями подібного 
типу, він уперше ставить і розв’язує 
задачу про те, як практично оцінити 
ймовірність появи випадкової по-
дії і як математично довести, що 
така оцінка є. Цю задачу поставив 
і розв’язав Я. Бернуллі на самому 
початку становлення теорії ймовір-
ностей, щоб дати саме означення 
ймовірності, яке ми тепер називаємо 
класичним. Йому ж самому випало 
сформулювати і довести теорему, що 
згодом отримала назву Закон вели-
ких чисел (ЗВЧ). Я. Бернуллі показує 
нам у четвертій частині свого твору, 
як вимірювати ймовірності експери-
ментально, і це сталося за більше як 
півтораста літ до виголошення зна-
менитого лозунгу Д. Менделєєва: 
„Справжня наука починається там, де 
починаються вимірювання“.

Пізніше назва ЗВЧ стала спільною 
для низки теорем, які підтвердили 
непересічне правило природи: чим 
сильніше „працює“ маса випадковос-
тей, тим сильніше проявляється само-
організація хаосу.

У 1913 р., за ініціативи видатного 
математика А. Маркова, автора ши-

роко вживаних тепер марківських 
процесів, які є глибоким і майже все-
охоплюючим живу і неживу природу 
узагальненням схеми Якоба Бернуллі, 
було відзначено 200-ліття ЗВЧ, а чет-
верту частину „Ars conjenctandi“ пере-
кладено з латини і видано у Петербурзі 
російською мовою.

Щоб стала зрозумілою суть від-
криття Я. Бернуллі, нагадаємо початки 
теорії ймовірностей у її класичному 
варіанті, до створення якого цей вче-
ний сам причетний і сам же вийшов за 
межі його канонів.

Випадкові події
Кожна подія відбувається за певних 
умов (комплексу умов), а здійснен-
ня цих умов називається дослідом 
або випробуванням. Якщо подія U 
обов’язково відбувається, то її на-
зивають вірогідною (достовірною), 
якщо ж подія V обов’язково не відбу-
вається, то її називають неможливою. 
Якщо ж подія A за даних умов може 
відбутись, а може не відбутись (не 
реалізуватись), то її називають ви-
падковою (в. п.). Для встановлення 
закономірностей у перебігу подій по-
трібно мати можливість спостерігати 
дослід яку завгодно кількість разів. 
Якщо така можливість є, то говорять 
про масові випадкові події. Саме 
масові, а не поодинокі випадкові по-
дії дозволяють побудувати змістовну 
теорію їх перебігу.

Перше, що потрібно зробити, — це 
ввести міру можливості реалізації по-
дії A, яка би виражалась числом. Така 
міра називається ймовірністю події A  
і позначається P(A) (читається „пе від 
A“, тут P — перша буква латинського 
слова probabilitas — ймовірність). 
Якщо P(U) = 1 (U – вірогідна п.), P(V) = 0 
(V – неможлива п.), то ймовірність 
в. п. P(A) повинна задовольняти не-
рівність  0 ≤ P(A) ≤ 1. Допитливі уми 
вважали, що така міра є, а що ж до 

того, як її ввести, то питання виявля-
лось складним.

Повертаючись до можливості здій-
снювати скільки завгодно разів одні 
і ті ж умови, за яких може відбутись 
в. п., то слід сказати, що ми можемо 
провести випробування, які або недо-
рого коштують, або дорого коштують, 
але викликають інтерес і приносять 
задоволення.

Такими заняттями є різного роду 
ігри, що бувають як простими забава-
ми, так і монодрамами, пов’язаними 
з тим, що виражається французьким 
словом hasard — випадок, удача, ри-
зик (згадайте персонажів творів Ф. До-
стоєвського або М. Гоголя).

Такі вчені, як Галілей (1564 – 1642), 
Ферма (1601 – 1665), Блез Паскаль 
(1623 – 1662), Гюйгенс (1629 – 1692), по-
передники Якоба Бернуллі у створенні 
числення ймовірностей, знайшли у грі 
в кості простий і добре підготовлений 
матеріал, що значно полегшив їхні пер-
ші кроки. До речі, під час своєї поїздки 
до Женеви, Франції, Голландії та Англії 
у 1667 – 1682 рр. Якоб Бернуллі позна-
йомився з такими видатними вчени-
ми, як Гудде, Р. Бойль, Р. Гук, Х. Гюйгенс. 
Праці останнього Я. Бернуллі розбирає 
в „Ars conjenctandi“.

Ймовірність і частота 
випадкових подій

Нехай внаслідок досліду трапляється 
одна і лише одна з подій e1 , e2 ,…, en , 
які назвемо елементарними. Вважає-
мо, що кожна з цих подій не має пере-
ваг перед іншими щодо своєї реалі-
зації. Такі однаково можливі наслідки 
досліду називаються випадками 
(шансами). З дослідом ми пов’язуємо 
події, що сформовані з елементар-
них. Ті випадки, що є складниками 
події A називаємо сприятливими для 
події A. Якщо подія A формується 
як об’єднання m випадків, то ймо-
вірністю події A називається число 
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P(A) = m|n. Очевидно, що 0 ≤ P(A) ≤ 1. 
Якщо P(A) = 0, то A — неможлива п. 
Якщо P(A) = 1, то A — подія вірогідна. 
Тут наведено так зване класичне 
означення ймовірності. Його впер-
ше висловив Якоб Бернуллі, але сам 
ним не користувався. Це означення 
плідне і просте, але комбінаторні 
задачі, що пов’язані з підрахунка-
ми всіх шансів, сприятливих для п. 
A, часто бувають „карколомними“, 
проте це між іншим. Якщо кожній 
елементарній події поставимо за де-
яким правилом або законом число, 
то матимемо випадкову величину, 
що розподілена за певним законом. 
Від схеми випадкових подій, таким 
чином, можна переходити до схеми 
випадкових величин, і навпаки.

Приклад. Симетрична монета під-
кидається 1 раз. Яка ймовірність того, 
що станеться подія Г — випаде герб? 
Очевидно, P(Г) = 12, оскільки монета си-
метрична. А тепер підступне питання: 
як практично перевірити, чи ця монета 
симетрична? Звичайно, що потрібно 
перевірити, хоча би наближено, що 
ймовірність випадання герба близька 
до 0,5.

І ось як чинять люди, які вірять, 
що більш ймовірним є те, що частіше 
трапляється. Кинемо монету N разів 
і нехай вона випала M разів гербом 
догори. Число p*(A) = M|N називається 
відносною частотою появ герба. Прак-
тика показує, що при збільшенні кіль-
кості N випробувань відносна частота 
наближається до 0,5. Результати, які 
отримали, підкидаючи монети, поваж-
ні дослідники, починаючи з XVIII ст., 
наведені у [3, стор.28].

Виникає ідея: на основі знання 
того, що відносна частота події коли-
вається близько певного числа, при-
йняти це число p за ймовірність події, 
але оскільки p — невідоме число, то 
прийняти за його наближення віднос-
ну частоту p*. Це, вже революційне, 
твердження уточнюється ЗВЧ у формі 
теореми Бернуллі.

Схема і теорема  
Якоба Бернуллі

Якоб Бернуллі розглянув таку схе-
му. Нехай дослід полягає у тому, що 
проводиться послідовність n випро-
бувань при дотриманні таких вимог:

1) у кожному з випробувань мож-
ливим є один із двох наслідків: або 
відбувається подія A (успіх), або про-
тилежна до неї подія A (читається як 
„не A“);

2) випробування незалежні у тому 
сенсі, що ймовірність появи події A 
в кожному випробуванні не залежить 
від того, відбулась чи не відбулась 
подія A у інших випробуваннях (по-
передніх чи наступних);

3) ймовірність появи події A у кож-
ному випробуванні одна і та ж і дорів-
нює p, так що A відбувається з ймовір-
ністю q = 1 – p.

Така схема називається тепер 
схемою Бернуллі. Я. Бернуллі ста-
вить задачу: обчислити ймовірність 
Pn(m)  того, що за умов схеми подія A 
станеться точно m разів, де можливі 
значення m є такі: 0, 1, 2, …, n – 1, n 
і знаходить, що

Pn(m) = Cn p
m qn–m ,

де Cn  – кількість комбінацій з n еле-
ментів по m.

NB Якщо виписати елементарні 
події, то можна побачити, що, крім 
випадку p = q = 12 , вони не однаково 
можливі, так що Я. Бернуллі відходить 
тут від класичної формули.

Докладний аналіз формули Я. Бер-
нуллі (див. книгу [3]) показує, що 
найімовірніша кількість появ події A 
близька до числа np, а саме, це зна-
чення m задовольняє нерівність:

np – p ≤ m ≤ np + q . (1)

А чи не можна висловити певне 
твердження щодо кількості появ A 
у всій сукупності випробувань? Вияв-
ляється, можна. Нерівність (1) підказує, 
як це зробити. Поділимо всі члени по-
двійної нерівності (1) на n, отримаємо 
рівносильну їй нерівність, яку пере-
пишемо так:

– 
p
n  ≤ mn  – p ≤ 

q
n  .   (2)

Найбільше з чисел pn , qn  позначимо 
через ε і з нерівності (2) отримаємо 
таку нерівність:

 mn  – p  ≤ ε.       (3)

Нерівність (3) показує, що різниця 
між найбільш ймовірною відносною 
частотою появ події A та її ймовірніс-
тю p, яку ми можемо і не знати, змен-
шується за абсолютною величиною 
при збільшенні n. Цей факт дає змогу 
сформулювати загальний результат 
Якоба Бернуллі.

З цією метою позначимо через 
μ кількість появ події A у n випробу-
ваннях, тоді μ|n є відносна частота 
і на щойно поставлене питання дає 
відповідь.

Теорема Бернуллі (ЗВЧ)
Якщо ймовірність появи деякої випад-
кової події A у послідовності n незалеж-
них випробувань стала і дорівнює p, то, 
яким би (малим) не було додатне число 
ε, з ймовірністю, як завгодно близькою 
до 1, при досить великому n різниця 
μ|n – p за абсолютною величиною 
виявиться меншою за ε. Доведення 
теореми дивись, наприклад, у [3]. Твер-
дження теореми можна записати так: 
для будь-яких ε > 0 і η > 0 для досить 
великих n справджується нерівність

P   μ|n – p  < ε  ≥ 1 – η .

Рід Бернуллі
Цей рід зробив винятковий внесок 
у світову науку і культуру. Як ствер-
джує книга [4], не менш як тридцять 
представників цього роду, крім ма-
тематики, отримали значні здобутки 
в історії, архітектурі, юриспруденції, 
мистецтвознавстві.

У 1687 р. Якоб Бернуллі обійняв 
посаду професора математики Базель-
ського університету, і з того часу майже 
105 років кафедру вищої математики 
цього закладу очолювали представ-
ники роду Бернуллі.

На різних кафедрах того ж таки уні-
верситету Бернуллі трудились майже 
200 років, троє з них працювали у Пе-
тербурзькій академії наук.

Творця ЗВЧ ми називаємо Якоб I. 
Його працю видано посмертно, але 
для науки вона є безсмертна.

25 вересня цього року у Львівській 
політехніці на вшанування 300-ліття 
оприлюднення Закону великих чи-
сел — теореми Бернуллі відбудуться 
Бернулліївські читання (ауд. 214, 
4 корп., 1600).

Література:
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роятностей. — Б-ка „Квант“, вып.23. — 
М.: Наука, 1982.

4. В. А. Никифоровский. Великие 
математики Бернулли. — М.: Наука, 
1984.

5. О. І. Бородін, А. С. Бугай. Біогра-
фічний словник діячів у галузі матема-
тики. — Київ: „Радянська школа“, 1973.
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досвід

Бути відкритим до всього нового

Поставши перед питан-
ням „ким бути?“, кілька 

років тому учень однієї зі 
львівських шкіл, а нині вже 
четвертокурсник ІКТА Олек-
сандр Борозенець міркував 
так: „щоб була можливість 
дальшого працевлашту-
вання“ і „щоб професія 
була цікавою“. Своїм ви-
бором — а ним стала ме-
трологія, стандартизація 
і сертифікація — хлопець 
„цілком задоволений“: з ін-
тересом вивчає різні види 
вимірювань, особливості 
роботи й використання ви-
мірювальних приладів і (це 
найцікавіше) проводить 
досліди. А навесні пере-
міг у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
з напряму підготовки „Ме-
трологія, стандартизація та 
сертифікація“

— Завдяки чому на олімпі-
аді вдалося здолати понад 
30  супротивників  із  усієї 
країни?
— Якщо відверто, важко 
сказати, чому це вдало-
ся саме мені, я особливо 
не задумувався над цим. 
Можливо, тому, що деякі 
теми я добре запам’ятав 

ще під час навчання, відтак, 
готуючись до олімпіади, міг 
зосередитися на питаннях, 
які знав гірше. Впродовж 
місяця повторював мате-
ріали зі старих конспектів, 
книг, розв’язував задачі. 
Дуже допомогли викладачі 
Тетяна Зіновіївна Бубела та 
Наталія Євгенівна Гоц. Якби 
була можливість, не відмо-
вився б узяти участь в олім-
піаді ще раз.

— Що,  на  Вашу  думку, 
сприяє успіху студента — 
в навчанні і поза ним?
— Мені здається, що сту-
дент повинен бути відкри-

тим для всього нового, має 
постійно вдосконалювати-
ся, ставити перед собою цілі 
та намагатися досягати їх.

— Кілька  порад  для  пер-
шокурсників  із  Вашого 
власного досвіду.
— Насамперед треба на-
братися терпіння, тому що 
до швидкого ритму сту-
дентського життя звикаєш 
не одразу. Наприклад, я, 
коли був на першому курсі, 
навіть не уявляв, як можна 
поєднувати навчання і від-
починок, але поступово 
звик і зараз не бачу в цьо-
му жодної проблеми. Та-

кож порадив би відвідувати 
пари, особливо практичні та 
лабораторні заняття, — це 
хороша можливість підви-
щити свою оцінку. Та й на 
лекціях викладачі часто 
торкаються питань, які не 
описані в конспекті лекцій, 
але можуть трапитись на 
екзамені.

— Що найцікавіше у сту-
дентському житті?  Які 
його переваги, які можли-
вості воно дає?
— Найбільше мені подоба-
ється можливість спілкува-
тися з різними людьми та 
щодня вивчати щось нове. 
Взагалі, на мою думку, уні-
верситет певним чином 
готує людину до дорослого 
життя: щоб стати успішним 
тут, як і в житті загалом, 
потрібно знаходити спіль-
ну мову з іншими людьми, 
до того ж дуже часто у вас 
можуть бути абсолютно 
різні інтереси, різні харак-
тери і різне минуле. Але 
при цьому можна добре 
співіснувати, а іноді навіть 
знаходити друзів серед цих 
людей.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

техносвіт

Українські вчені — світовій науці. Пласт-
масові сцинтилятори, які розробили 
вчені НАН України, застосовувати-
муть для експериментів на Велико-
му адронному колайдері, інформує 
прес-служба НАНУ. Детектори на 
основі пластмасових сцинтиляторів 
типу „шашлик“ (назва пов’язана 
з особливістю їхньої будови) — одна 
з останніх розробок харківського 
Інституту сцинтиляційних матеріалів 
НАНУ. Зараз учені мають виготовити 
дві сотні приладів для досліджень 
на колайдері й інших експериментів. 
Без сцинтиляторів, які можуть ви-
промінювати світло при поглинанні 
іонізуючого випромінювання, прилади 
не спроможні „побачити“ частинки, які 
утворюються під час експериментів 
у галузі фізики високих енергій, тобто 
під час взаємодії елементарних части-

нок. ІСМА є учасником низки міжна-
родних проектів. За цикл досліджень 
із пластмасовими сцинтиляторами 
учених інституту та їхніх російських 
колег висунуто на державну премію 
України в галузі науки і техніки.

Windows 8.1 — вже скоро. Корпора-
ція Microsoft завершила розробку 
і недавно представила операційну 
систему Windows 8.1, що є онов-
леною версією Windows 8. Тобто 
наразі новинку випробовуватимуть 
виробники, а от загалові вона буде 
доступна з 18 жовтня: користувачі 
ліцензійної копії Windows зможуть 
перейти на Windows 8.1 безплатно, 
завантаживши відповідні оновлення 
в інтернет-магазині Windows Store. 
Переваги Windows 8.1 — браузер 
Internet Explorer 11, додані застосунки 

(„Будильник“, „Запис звуку“, фай-
ловий менеджер, ін.), покращення 
екрану „Пуск“, ін.

„Занепад“ ПК? Продаж персональ-
них комп’ютерів у світі падає п’ятий 
квартал поспіль. За даними компанії 
Gartner, у другому кварталі цього року 
у світі продали приблизно на 11 % 
менше порівняно з 2012-м. При-
чина — дедалі більша популярність 
планшетів.

Спека наступає? Вчені прогнозують, що 
у першій половині цього століття „хвилі 
спеки“ розширять свою географію: 
через 30 років охоплюватимуть у чотири 
рази більші площі, ніж зараз, а до кінця 
століття можуть запанувати на 85 % 
усієї суші.

За матеріалами інформагенцій

Св
ітл

ин
а 

Ір
ин

и 
Ш

ут
ки



9ч. 24 [2824] 
5 — 11 вересня 2013 [СУСПІЛЬСТВО]

родом із політехніки

Життєві університети

Випускник Львів-
ської політехніки 

Микола Вавронишин 
не лише успішно тру-
диться на посаді інже-
нера з охорони праці 
приватного підприєм-
ства „Будторгсервіс“, 
а як генерал-хорунжий 
українського козацтва, 
заступник головного 
отамана Міжнародної 
асоціації „Козацтво“ 
проводить велику па-
тріотичну й виховну 
роботу серед школя-
рів Шевченківського 
району Львова.

Життя випускників Львівської полі-
техніки складається по-різному: хтось 
одразу працює за фахом, хтось — все 
життя у постійному пошуку. Микола 
Григорович якраз належить до дру-
гих, хоч і не з власної волі. Випускник 
хіміко-технологічного факультету 
1972 року одразу ж був скерований на 
завод ім. С. Корольова у Московській 
області, в одне із ткацьких містечок, 
де було багато наречених (брали туди 
на роботу лише неодружених укра-
їнських хлопців). Незважаючи на те, 
що отримав фах спеціаліста хімічного 
машинобудування, йому запропо-
нували посаду майстра абсолютно 
іншої галузі. З першого дня довелося 
знову сідати за підручники й освою-
вати новий фах, досконало вивчаючи 
технологічний процес виготовлення 
виробів. А коли після чотирьох років 
повернувся додому, за спеціальністю 
уже влаштуватися не зміг, бо втратив 
кваліфікацію. Відтоді не раз доводи-
лося кардинально змінювати фах, 
працюючи інженером-технологом, 
інженером-конструктором, головним 
механіком на різних заводах, а нині — 
інженером з охорони праці.

— Миколо Григоровичу, Вам кілька 
разів  довелося  освоювати  карди-
нально різні спеціальності. Що до-
помагало  кожного  разу  досягати 
успіху?
— Я хоч і не був відмінником у сту-
дентські роки, але завжди тягнувся 
за знаннями, дуже цікавився іс-
торією нашого краю, етнографією. 
Мене навіть планували залишити 
на кафедрі з тим, щоб вступав до 

аспірантури, однак 
доля вирішила інакше. 
Крім цього, я майстер 
спорту з вільної бо-
ротьби, ще зі школи 
займався самбо, а це 
єдиноборство, де ти 
фактично сам-на-сам. 
Це зробило мене са-
мостійним, навчило 
ставити перед собою 
мету і наполегливо йти 
до неї. Дуже допома-
гала працелюбність: 
ніколи не соромився 
питати про те, чого не 
знав, і знову, як у сту-
дентські роки, сідати 
за підручники. Неаби-

як на моє становлення як фахівця 
вплинули слова мого московського 
вчителя, коли лишень приступив до 
праці. Він нагадав мені, що зі мною 
працюватимуть аси своєї справи, 
і щоб керувати ними, маю постійно 
вчитися, адже я ще проти них — ніх-
то. Саме тому після роботи сідав за 
підручники. Тож можна сказати, що 
спорт і потреба у знаннях допомогли 
мені бути добрим інженером із різ-
них спеціальностей, фахівців із яких, 
до слова, готує Львівська політехніка.

— Знаю, що живете не лише улю-
бленою роботою…
— Звичайно, окрім основної праці, 
маю величезне задоволення від гро-
мадської роботи як заступник голов-
ного отамана Міжнародної асоціації 
„Козацтво“, членом якого став з лег-
кої руки моєї дружини Мирослави, 
теж козачки, з якою познайомився 
у Львові після повернення з Росії. 
Нині вона — полковник нашої козаць-
кої асоціації, має урядові нагороди. 
2004 року вніс першу пожертву — за-
ощаджені 32 тисячі, що дозволило 
нам із вчителем СШ № 33 полковни-
ком козацтва Андрієм Канакою розпо-
чати спортивну діяльність Львівсько-
го обласного товариства „Козацтво“. 
До прикладу, облаштовуємо для 
шкіл №№ 20, 23, 33, 34, 78 спортивні 
майданчики за кошти козацтва, до-
помагаємо фінансами в організації 
спортивних змагань із самбо, міні-
футболу у Львові і за межами області, 
купуємо їм власним коштом підси-
лювальну апаратуру для проведення 
різноманітних заходів тощо. Власне за 

активну роботу серед навчальних за-
кладів МВС я нагороджений медаллю 
„70 років самбо“ і дипломом ректора-
ту Львівського державного універси-
тету безпеки життєдіяльності.

— Чому маємо нині в Україні кілька 
різних козацтв?
— Взагалі, це мало бути одне укра-
їнське козацтво і був навіть готовий 
закон про державну козацьку служ-
бу, але для його втілення у Верхо-
вній Раді забракло 6 голосів. З при-
ходом нинішнього Президента про 
це взагалі забули. А оскільки у нас 
всі хочуть бути гетьманами, то й по-
чали створювати різні організації. Три 
роки тому, після перереєстрації гро-
мадських організацій, залишилося їх 
лише 6. Одна із них — наша Асоці-
ація, центр якої є в Києві і має між-
народний статус, бо до неї входять 
подібні асоціації з Придністров’я, 
Білорусії, Ірландії, Канади. До слова, 
Реєстрове козацтво, найчисельніше, 
все ж таки отримує фінансову під-
тримку держави.

— Яку головну мету ставить пе-
ред собою Ваша громадська орга-
нізація?
— Найперше і найголовніше — патріо-
тичне виховання дітей і підтримка се-
ред них спорту, адже вони — наше 
майбутнє. Ми йдемо у школи з лек-
ціями, розповідями про козаччину, 
вчимо їх козацьких традицій, пісень, 
танців, урочисто приймаємо до на-
шої асоціації, створюємо при школах 
козацькі коші. Хлопці і дівчата про-
фесійно вивчають козацький гопак 
(є хлопчача і дівчача секції). Крім того, 
вчимо їх дбати про природні ресурси. 
Маємо хор „Молоді галичани“. До на-
шого козацтва записалися й учасники 
хору „Нескорені“. Регулярно беремо 
участь у фестивалях козацької пісні 
в Корсунь-Шевченковому, в Одесі, Се-
вастополі, в селі Руда Жидачівського 
району, „Кульчиці-фест“, в Зашкові, 
возимо туди й наших школярів, які 
завжди є активними учасниками цих 
дійств. Плануємо створити ще й мо-
лодіжне крило організації. Звичайно, 
перед нами ще багато роботи, але всі 
плани впираються у банальний брак 
коштів.

Спілкувалася 
Катерина ГРЕЧИН
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відомі люди

„Машина часу“ до давнього Львова

Десятого вересня минає 
110 років від Дня наро-

дження видатного дослід-
ника міських фортифіка-
ційних споруд, архітектора 
та мистецтвознавця — Яну-
ша Вітвіцького. В 1932 році 
при Львівській політехніці 
постала дослідно-макету-
вальна майстерня, в якій 
він розпочав роботу над 
першим макетом давньо-
го Львова, — міста, яке ще 
не пережило урбаністич-
ної революції, що зміни-
ла обличчя європейських 
полісів.

Творець 
невидимого міста

У ХVIII столітті Львів ото-
чували міцні фортифікації, 
що забезпечували надійну 
оборону. Оперізував міську 
забудову Високий мур із ба-
гатьма вежами. За ним пів-
колом з півночі, сходу та пів-
дня розташувався Низький 
мур, укріплений баштами. 
Земляні вали з муровани-
ми бастіонами оточували 
мури, а два рови, наповнені 
водою, — під мурами і вала-
ми — доповнювали систему 
укріплень.

Майже половину те-
риторії Львова займали 
житлові кам’яниці, на пів-
нічному заході був Низький 
замок, над містом височіли 
храми, частина з яких, на 
жаль, не збереглася. Зо-

крема, готичний костел 
і шпиталь Св. Духа, костели 
й монастирі францисканців, 
тринітаріїв, синагога „Зо-
лота Роза“.

Під час шведської на-
вали 1704 року Львів зазнав 
великих руйнувань, а після 
неї мури і башти поволі 
занепадали. Місто відбудо-
вувалось і зростало, а фор-
тифікації перетворилися на 
тісне кільце, що заважало 
його просторовому роз-
витку. Вже на початку ХІХ 
століття Львів, як і більшість 
міст Європи, „звільнився“ 
від тісних корсетів форти-
фікацій. Тож наша „машина 
часу“ так би й послуговува-
лася лише описами й уявою 
читачів, якби в 1931 році 
після відвідання Паризької 
виставки давньої архітекту-
ри львів’янин Януш Вітвіць-
кий не вирішив створити 
пластичну панораму старого 
Львова.

Рішення не було спон-
танним. Випускник ар-
хітектурного факультету 
Львівської  політехніки 
(1921 – 1926), Вітвіцький ви-
вчав також історію мисте-
цтва у Львівському універ-
ситеті, подорожував Італією, 
Німеччиною, Францією, 
виконував індивідуальні 
замовлення, а його проект 
„Львівського павільйону“ 
в 1929 році переміг у кон-
курсі на Крайовій виставці 
в Познані. До рідного вишу 
Януш повернувся як асис-
тент у 1934 році. Згодом став 
ад’юнктом архітектурного 
факультету.

Доля львівської 
панорами

Спершу Вітвіцький отримав 
від Політехніки кімнату для 
майстерні на вулиці Уєй-
ського (тепер Устияновича), 
але в 1934 році перебрався 
до приміщення в будин-
ку „чотирьох пір року“ на 
вул. Вірменській, 23, що був 
власністю міської ради. Тут 
розмістилися інструменти 
для виготовлення пластич-
ної панорами міста та ма-
кет середмістя у масштабі 
1:500, що служив зразком 
і рекламою.

Макет Львова з осно-
вою радіусом 15 м (місто, 
передмістя та околиці) мав 
бути виконаний у масштабі 
1:200 станом на 1775 рік. 
Експонувати його планували 
в Пороховій вежі. Автор за-
думав оточити макет фоном 
висотою 1,5 м зі зображен-
ням краєвидів околиць міста. 
Для майбутніх глядачів мали 
бути встановлені рухомі до-
ріжки, перископи, спеціальні 
помости. З допомогою елек-
тричних жарівок передбача-
лося створити ефект нічного 
освітлення міста.

Від 1936 року в різний 
час над макетом працю-
вали кілька десятків ма-
кетувальників. Найгарніші 
моделі виконав сам автор 
ідеї. Загалом було створено 

52 громадські споруди та 
291 житловий будинок.

Ідея створення панора-
ми згуртувала довкола себе 
науковців, митців, чиновни-
ків та небайдужих львів’ян. 
З 1935 року існувало „Това-
риство створення макету 
давнього Львова“, але Ві-
твіцькому постійно браку-
вало фінансів для проекту. 
В період окупації він навіть 
продавав особисті речі, аби 
роботи не припинялися, 
а під час бомбардувань 
двічі витягав моделі з-під 
уламків.

Не тільки фінансові спра-
ви ускладнили роботу над 
макетом під час окупації. 
Шістьох працівників та матір 
автора знищили гітлерівці, 
60 апаратів та інструмен-
тів викрали, а в 1946 році 
Академія наук УРСР при-
мусово вилучила колекцію 
документів, що стосуються 
планувальної структури та 
забудови старого Львова, 
яку Вітвіцький зібрав під 
час праці над макетом (те-
пер зберігається в Києві). 
Це сталося тоді, коли автор 
уже отримав дозвіл на вивіз 
макета до Польщі. Виїхати 
йому не судилося: за три дні 
до запланованої подорожі 
Януша Вітвіцького вбили. 
Він похований на Личаків-
ському цвинтарі.

Дружина Вітвіцького — 
Ірена вивезла пластичну 
панораму до Варшави і 
переховувала її в підвалах 
архітектурного факультету 
Варшавського університету 
до 1988 року, а згодом — 
у Вроцлавському музеї ар-
хітектури, де зникло 5 най-
кращих моделей, багато 
були пошкоджені. З 90-х ро-
ків макет перебуває у Вроц-
лавському арсеналі Музею 
історії. До міста, в якому 
й для якого створювався, на-
віть на тимчасову виставку 
він не приїздив ще жодного 
разу, а повернення макета 
ще менш малоймовірне.

Анна ГЕРИЧ[•] Вигляд Львова з боку Високого замку. Макет Я. Вітвіцького
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культура слова

Як парость виноградної лози, 
плекайте мову

Минулого навчального року (чч. 8, 
14) ми писали про деякі найпо-

ширеніші помилки в нашому мовлен-
ні. Сьогодні розповімо, як правильно 
вимовляти і писати українські та чужо-
земні прізвища, бо, як свідчить досвід 
нашої практичної діяльності, саме вони 
створюють неабиякі труднощі в усному 
мовленні і письмі. А вас, шановні чита-
чі, просимо надсилати свої запитання, 
коментарі і ми обов’язково відреагує-
мо на них.

Мабуть, не один із наших читачів 
звертав увагу, як наші політики (і не 
тільки вони) вимовляють прізвище 
екс-прем’єр-міністра. Для них у різних 
відмінках звучить: Тимошенка. А ще 
траплялося чути: „На Сорочинському 
ярмарку ми зустріли Віктора Ющенко“. 
Може, їм це однаково, але не однаково 
тим, хто хоче, аби українська мова була 
чиста і красива. Мені, до прикладу, не-
приємно, коли неправильно вимовля-
ють чи пишуть моє прізвище. Одного 
разу поважна пані висловила подяку 
„Ярославі Величці“.

Тому почну з правил, які вивчають 
у школі ще, мабуть, у 5 або 6 класі.

1. Українські та інші слов’янські 
жіночі прізвища, які закінчуються на 
приголосний та о в українській мові не 
відмінюються! Тому Тимошенко, Кос-
тенко, Величко, Пасович, Кос, Гречин 
у будь-якому відмінку звучатимуть так, 
як і в називному.

2. Аналогічні чоловічі прізвища 
(українські та інші слов’янські), які ма-
ють закінчення іменників І відміни, — 
відмінюються як відповідні іменники 
І відміни, а прізвища із закінченням 
іменників ІІ відміни відмінюються за 
зразками відмінювання іменників ІІ від-
міни (відповідно: називний — хто, що, 
родовий — кого, чого, давальний — 
кому, чому, знахідний — кого, що, оруд-
ний — ким, чим, місцевий — на кому, 
на чому та кличний відмінки): Мороз, 
Мороза, Морозові (паралельна форма 
Морозу), Мороза, Морозом, Морозі(у), 
Мороз(е); Курило, Курила, Курилові(у), 
Курила, Курилом, Курилі(у), Курило(е)). 
Якщо у давальному відмінку вживаємо 
у прізвищі -у, то ім’я краще писати із за-
кінченням -ові: Олександрові Морозу.

3. Чоловічі і жіночі прізвища при-
кметникового типу на -ий, -ій відміню-
ються як відповідні прикметники: Руд-

ницький, Рудницького, Рудницькому, 
Рудницького, Рудницьким, Рудницько-
му, Рудницький; Шишкіна, Шишкіної, 
Шишкіній, Шишкіну, Шишкіною, Шиш-
кіній, Шишкіна.

4. Чоловічі прізвища прикметни-
кового типу на  -ов,  -ев  (-єв),  -ів  (-їв), 
-ин,  -ін  (-їн) відмінюються за таким 
зразком: Матвіїв, Матвіїва, Матвії-
ву, Матвіїва, Матвіївим, Матвіїві(у), 
Матві їв(їве) ;  Литвин, Литвина , 
Литвинові(у), Литвина, Литвиним, 
Литвині(у), Литвин (Литвине).

5. Суфікси слов’янських прізвищ 
-ск(ий),  -цк(ий),-  ск(і),  -цк(і),  -дзк(і), 
-ск(у),  -цк(у) передаються відповідно 
через -ськ(ий),  -цьк(ий),  -дзьк(ий): Ви-
шневський, Драгомижський, Мусорг-
ський, Островський. Так само пишуться 
російські прізвища на -ск(ой),  -цк(ой): 
Трубецькой, Трубецька.

6. М’якість польських приголо-
сних n̕,  s̕ ,  c̕   (dz̕) у прізвищах перед 
суфіксами -ський, -цький і м’якими при-
голосними — не позначається м’яким 
знаком: Качинський, Свядек, Цвік. 
В інших випадках м’якість попередніх 
приголосних передається літерами і, ю, 
я та (в кінці слова) ь.

7. Прикметникові закінчення росій-
ських прізвищ передаються так: -ый 
через -ий; -ий після твердого приголос-
ного — через -ий, після м’якого — че-
рез -ій; -ая, -яя — через -а, -я: Зоркий, 
Горова. Закінчення -ой передається 
через -ой: Толстой. Прикметникові 
закінчення білоруських прізвищ -ы, 
чеських і польських -у, болгарських — 
-и передаються через -ий: Бялий, Ново-
тний, Палацький.

8. Слово дон (пан) перед особовим 
ім’ям як форма ввічливого звертання 
пишеться окремо: дон Базиліо, дон 
Педро. Але у власних іменах відомих 
літературних героїв воно пишеться 
з великої літери: Дон Жуан, Дон Кіхот 
(у загальному значенні слово донжуан 
пишеться разом і з малої літери.).

9. Складні прізвища пишуться через 
дефіс: Квітка-Основ’яненко, Анто-
ненко-Давидович, Римський-Корсаков, 
Склодовська-Кюрі. В слов’янських пріз-
вищах відмінюються обидві частини: 
Антоненка-Давидовича, Римського-
Корсакова.

Підготувала  
Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар

8 вересня — День працівників наф-
тової, газової та нафтопереробної 
промисловості.

Пам’ятні дати
5.09.911 — підписано договiр князя 
Олега з греками.
5.09.1906 — помер Людвіг Больц-
ман, австрійський фізик, один із 
засновників статистичної фізики 
і фізичної кінетики. Вивів основне 
рівняння кінетичної теорії газів.
5.09.1947 — народився Валентин 
Гордійчук, український художник-
ілюстратор.
6.09.1897 — народився Іван Ми-
китенко, український письменник.
7.09.1875— народився Олександр 
Мурашко, український живопи-
сець, педагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські емі-
гранти прибули в Канаду.
7.09.1905 — народився Олекса Сто-
роженко, український письменник.
7.09.1923 — створено Міжнародну 
організацію кримінальної поліції 
(Інтерпол).
7.09.1984 — помер Патріярх УГКЦ 
кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу Уста-
новчий з’їзд Народного руху України.
8.09.1898 — народилася Наталя 
Ужвій, талановита українська актриса.
9.09.1737 — народився Луїджі Галь-
вані, італійський фізіолог, один із 
засновників учення про електрику; 
встановив виникнення різниці по-
тенціалів при контактуванні металу 
з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котля-
ревський, український письменник, 
перший класик нової української 
літератури, автор славнозвісної 
„Енеїди“.
9.09.1828 — народився Лев Тол-
стой, російський письменник.
9.09.1841 — народився Анатоль 
Вахнянин, український композитор, 
письменник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грін-
ченко, знаний український мовоз-
навець-лексикограф і письменник.
9.09.1900 — народився Олександр 
Смакула, український фізик і вина-
хідник.
10.09.1883 — народився Дмитро 
Донцов, громадсько-політичний 
діяч і мислитель, ідеолог націо-
налізму.
10.09.1894 — народився Олександр 
Довженко, український кінодрама-
тург, режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав Люд-
кевич, український композитор, 
музикознавець, автор кантати-сим-
фонії „Кавказ“, кантати „Заповіт“.
11.09.1864 — народився Павло 
Грабовський, український поет 
і громадський діяч.
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неймовірне усвідомлення, що цими 
шматочками каменю багато років тому 
хтось користувався. Це особливі відчут-
тя і, мабуть, саме за ними я їхала.

— Усі залишилися дуже задоволе-
ні: керівники експедиції, бо знахідки 
цікаві та підтверджують, що це дійсно 
стоянка перших людей, ну, а студентам 
сподобався такий спосіб проведення 
вільного часу. А крім цього, ми для 
них організовували багато екскурсій: 

у Почаїв, Збараж, Тернопіль. Вечорами 
співали пісні біля вогнища, розповіда-
ли кумедні випадки з життя, — додав 
Володимир Шепітчак.

Чимале зацікавлення експедиція 
викликала і у місцевих мешканців 
та сільської влади. Ще наприкінці 
80-х років минулого століття тут прово-
дили розвідку цієї стоянки. Тож тепер 
археологів-аматорів усіляко підтри-
мували, цікавилися їхньою роботою, 
розповідали історичні факти та цікаві 

історії. Також привозили харчі: молоко, 
сир, яйця, сметану. Тож молодь в одну 
з неділь у таких польових умовах на-
віть ліпила вареники зі сиром.

— Разом із подругами побачили 
оголошення і вирішили поїхати на 
розкопки. Дізналися багато цікавих 
і нових для себе історичних фактів про 
цей період. Все дуже сподобалося, то 
й наступного року обов’язково поїду 
в таку експедицію. Я раніше навіть не 
уявляла, що в нашій частині України 
проводять так багато розкопок і що 
це може бути настільки цікаво, — на-
голосила учасниця розкопок, друго-
курсниця ІАРХ Наталя Бохонко.

Наприкінці експедиції найактив-
ніші студенти отримали подяки від 
Інституту українознавства.

А також, як і минулого року, по-
літехніки планують провести зустріч 
учасників розкопок у Студентському 
клубі, щоб поділитися спогадами, 
враженнями та фотографіями зі своїми 
друзями.

Наталія ПАВЛИШИН

відлуння канікул

Відпочивати з Богом — круто!

Десять днів на навчально-оздоровчій базі „Політехнік-2“ (Славське) панувала 
унікальна атмосфера — тут проходив табір „Канікули з Богом“, який вже 

сьомий рік поспіль організовує Центр студентського капеланства при Львівській 
архиєпархії УГКЦ. Кількість учасників цьогорічного табору сягнула більше пів-
сотні осіб. У Рік віри організатори обрали для таборування гасло із прокімена 
таїнства Хрещення: „Господь — просвіщення моє і Спаситель мій…“. Табір був 
присвячений роздумам над основними правдами християнської віри, пояснен-
ню Божественної літургії та Святих Таїнств.

Протягом десяти днів студенти мали 
можливість не лише відпочити, ман-
друючи в горах та співаючи біля ватри, 
а й духовно відновитися, поспілкуватися 
зі семінаристами Львівської духовної 
семінарії Святого Духа, ченцями з Чину 
Святого Василія Великого та з духівни-
ком табору — священиком Тарасом 
Островським. Цього літа вперше табо-
рував разом із студентами новий голова 
Центру студентського капеланства та на-
стоятель студентського храму при Львів-
ській політехніці отець Юрій Остап’юк.

— Оглянувшись назад, можна смі-
ливо сказати, що моє літо пройшло кру-
то (незважаючи на те, що фактичного 
відпочинку був лише місяць). Цьогоріч 
я взяла участь у таборі „Канікули з Бо-

гом“. Сказати, що табір пройшов „клас-
но“ — нічого не сказати, — поділилася 
враженнями студентка п’ятого курсу 
Інституту економіки на менеджменту 
Львівської політехніки Христина Перон.

Кожен студентський ранок розпо-
чинався з Божественної літургії. Актив-
ний відпочинок таборян наповнювали 
різні спортивні заходи, інтерактивні 
ігри, перегляд фільмів, цікаві забави 
та вечірні співи під гітару.

— Після спільної молитви і сніданку 
щодня ми були зайняті роботою у різних 
групах. А також брали участь у духовних 
бесідах на цікаві теми. Крім духовної 
частини організатори подбали про ак-
тивне та веселе дозвілля! В другій поло-
вині дня завжди були цікаві ігри, водні 

процедури і, звичайно, похід у гори та на 
річку — невід’ємна частина табору. Осо-
бливо весело ми піднімалися на гору 
Тростян: близько 35 студентів „запаку-
вались“ у місцеве таксі — вантажний 
автомобіль і під’їхали до підніжжя гори, 
співаючи пісень, — розповіла дівчина.

Основною метою участі у таборі 
для Христі був духовний відпочинок 
та зростання у вірі. І, як наголосила 
дівчина, — їй вдалося цього досягти:

— У повсякденному житті часто 
важко почути голос Бога, віднайти себе 
у гаморі сучасного світу, тому іноді 
варто робити зупинку. Для мене такою 
паузою було те, що попри всі веселощі, 
можна було знайти час на тишу. І це 
справді неймовірне відчуття: коли се-
ред карпатської природи насолоджу-
єшся подихом вітру, спостерігаєш, як 
пливуть хмарки, дослухаєшся до співу 
пташок. Саме там, де трохи ближче до 
неба, я знайшла неймовірний спокій 
і умиротворення, якого так бракувало.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

експедиція

Як політехніки стали археологами
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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студентське самоврядування

Нові знання, свіжі ідеї  
та море позитиву

Близько сотні активістів студентських 
самоврядних організацій з усієї Укра-

їни, Німеччини та Польщі 22 – 29 серпня 
перетворили навчально-оздоровчий 
табір „Політехнік-3“ на березі Чорного 
моря у с. Коблеве на справжнісінький 
осередок молодіжного руху. На сім 
днів молодь зібралася тут для участі 
у VIII міжнародному пленері з питань 
студентського самоврядування, фізич-
ної культури та соціального захисту сту-
дентської молоді України.

Головна мета VIIІ Міжнародного пленеру 
органів студентського самоврядуван-
ня — поєднати відпочинок та оздо-
ровлення студентських лідерів України 
із навчанням та обміном досвідом 
стосовно реальних механізмів і засобів 
обстоювання прав та інтересів студент-
ської громади.

Учасники відвідали семінари з про-
ектного менеджменту та мали змогу 
реалізувати здобуті знання на практиці, 
ознайомлюватися з інноваціями в систе-
мі освіти України й особливостями співп-
раці студентського самоврядування та 
молодіжних громадських організацій із 
владними структурами.

Протягом семи днів на заході, який 
спільно організували Національний сту-
дентський союз, Львівське обласне відді-
лення Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН, Колегія студентів і аспірантів 
Львівської політехніки, студентські акти-
вісти не лише плідно навчалися в межах 
цілого ряду семінарів і тренінгів, а й оздо-
ровлювалася та цікаво проводили час.

Як наголосив голова наглядової ради 
НСС Анатолій Ігнатович, цьогорічний пле-
нер традиційно мав декілька складових. 
Основною була освітньо-просвітницька 

частина у формі тренінгів, семінарів та 
круглого столу. Забезпечили молоді й до-
звілля (рекреаційно-розважальна частина). 
На тематичних вечірках, флеш-мобах та 
квестах молоді активісти мали змогу краще 
знайомитися у неформальній обстановці.

Минулі роки такі семінари були спря-
мовані більше на правозахисну діяльність, 
а цьогоріч пленер присвятили поглиблен-
ню знань молодих лідерів у проектній 
діяльності. Зокрема, учасникам пленеру 
розповіли про принципи організації та 
проведення масштабних заходів, специ-
фіку співпраці з органами влади в реалі-
зації проектів, роботу з засобами масової 
інформації та формування команди при 
проведенні заходів. Для закріплення 
теоретичних навичок протягом усього 
пленеру студенти працювали в групах, 
розробляючи та реалізовуючи різнопла-
нові проекти. Одним із найцікавіших був 
Коблевський кінофестиваль студентських 
фільмів, для якого молодь зняла чотири 
короткометражні стрічки різного спряму-
вання, зокрема соціального характеру.

Окрему увагу учасники заходу приді-
лили святкуванню 22-ої річниці Незалеж-
ності України. До свята молодь підготувала 
кілька акцій. Святкова фотосесія у виши-
ванках, гра у волейбол, квест, вечорниці 
в українському стилі, КВН від студентської 
збірної Львівської політехніки зробили цей 
вечір незабутнім.

Під час офіційного закриття VIIІ Між-
народного пленеру органів студентського 
самоврядування студенти отримали 
сертифікати учасників та домовились про 
дальшу співпрацю, щоб уже восени роз-
почати конструктивну роботу із захисту 
прав студентської молоді.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Німецький режисер Костянтин Вер-
нер зніматиме в Україні фільм 
про реалії Першої та Другої світо-
вих воєн. Зйомки розпочнуться 
у 2015-му. „Сніг у Карпатах“ — 
про роман солдата австро-угор-
ської армії та дівчини з Галичини. 
Перша світова війна руйнує їхні 
плани і розкидає в різні краї-
ни. Зустрічаються вони лише 
в роки Другої світової. Автором 
сценарію виступив Вернер. А до 
перекладу фільму українською 
залучив письменницю Наталку 
Сняданко, яка проробила діалоги 
відповідно до місцевих діалектів. 
Сценарій перечитують кілька 
істориків, які стежать за тим, щоб 
у ньому не було жодних історич-
них неточностей.

2 вересня Посол США в Украї-
ні Джефрі Пайєт взяв участь 
у церемонії надання гранта 
Посольського фонду США зі 
збереження культурної спадщини 
на реставрацію та збереження 
автентичних фресок відомої 
української історичної та мис-
тецької пам’ятки — дерев’яної 
Церкви святого Юра в Дрогобичі, 
що на Львівщині. Грант надали 
громадській організації „Інститут 
міста Дрогобича“ та музею „Дро-
гобиччина“. Ця церква внесена 
у список Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО у 2013 р. як один із най-
видатніших шедеврів дерев’яної 
архітектури всесвітнього зна-
чення кінця XV — початку XVI ст. 
Інтер’єр церкви-музею розпи-
саний унікальними фресками, 
композиціями та декоративними 
мотивами, що зберегли свою 
художню цінність та розкривають 
важливі історичні події та життя 
і побут мешканців середньовіч-
них галицьких міст.

Жалобним для українства, 
а львів’ян особливо, стало 
30 серпня. У цей день на 91 році 
життя померла учасниця „Про-
цесу 59-ти“, членкиня Організації 
українських націоналістів Ольга 
Заболотська (Попадин) та на 
90 році життя помер політв’язень, 
громадський діяч Степан Куйбіда. 
Поховали громадських діячів та 
патріотів 1 вересня на Личаків-
ському цвинтарі.

За матеріалами інформагенцій
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устами студентів

Як на вихідні добиратися додому?

Приїжджі студенти, які прожили 
черговий напружений тиждень, 

у п’ятницю думають лише про одне: 
як добратися додому. Пхатися у на-
повнений автобус чи їхати всю дорогу 
стоячи у холодному вагоні електрич-
ки? Тож ми провели власне розсліду-
вання і закликаємо всіх охочих поді-
литися свої досвідом.

Напрямок: Львів — Золочів — Терно-
піль — Хмельницький.
Студенти, які живуть у згаданих вище 
населених пунктах, мають три варі-
анти повернення додому: автобусом, 
електричкою або швидким потягом. 
Ціни на автобус коливаються у таких 
межах: Золочів — 25 грн, Тернопіль — 
майже 50, Хмельницький — 70. Про-
те такий вид транспорту, принаймні 
у студентів, популярністю не користу-
ється: жахлива дорога, не завжди ком-
фортний автобус, „кусюча“ ціна. Хоча 
студентам, які живуть в окремих селах, 
доводиться таки їздити автобусами, 
через те, що не у кожному селі є за-
лізниця. Курсують автобуси у цьому 
напрямку з інтервалом не більш як пів-
години, тому охочим місця вистачить. 
Час у дорозі: до Золочева — півтори 
години, до Тернополя — дві години, 
до Хмельницького доберетеся при-
близно за чотири години.

Варіант другий: їхати електропотя-
гом. Електричка Львів — Тернопіль від-
правляється з Головного залізничного 
двірця о 8:45, 13:06, 16:38. За винятком 
першої, в п’ятницю туди „запхатися“ 
дуже важко, не кажучи вже про те, 
щоб сісти. Такий ажіотаж пояснюєть-
ся легко: помірна ціна при наявності 
студентського: Золочів — 4 грн., Тер-
нопіль — 7 грн., зупинка на 16 станціях 

та й місця значно більше, ніж в авто-
бусі. Подейкують, що і тут студенти 
хитрують — не купують квиток у касі, 
а платять контролеру вдвічі менше. Зі 
Львова до Тернополя електропотяг їде 
три години, до Золочева вдвічі менше.

Останній варіант: швидкий потяг. 
Ціни при наявності студентського: Зо-
лочів — 9 грн., Тернопіль — 11 грн., 
Хмельницький — 15 грн. Найбільший 
мінус для студентів — потяг зупиняється 
лише на найбільших станціях, тож сту-
дентам, які живуть у селах, доведеться 
добиратися з пересадками. Натомість 
молодь родом з Тернополя та Хмель-
ницького охоче їздить потягами. Тут 
можна виспатися і не хвилюватись, що 
хтось сяде на твоє місце. Та й на дорогу 
витрачаєш не так вже й багато часу.

Напрямок: Львів — Стрий — Дрого-
бич — Трускавець.
Добиратися до Львова і назад можна, 
по суті, лише автобусом і електричкою. 
Обидва способи водночас зручні і не 
зовсім. Кожен із цих варіантів у будь-
яку пору року та час доби має свої 
недоліки і переваги.

Електричка проїжджає через всі 
міста заданого маршруту. Зі Львова 
нею можна виїхати о 7:24, 13:26, 
16:15 і 20:11 з Приміського двірця. 
Це найдешевший варіант, адже за 
5 гривень (за студентським) можна 
доїхати до Стрия, ще пів гривні — і ви 
вже в Дрогобичі чи Трускавці. Все б 
нічого, та навантаження на елек-
тропотяг у п’ятницю надзвичайне. 
Якщо не встигаєте прийти до 13:15, то 
можна розраховувати лише на місця 
в тамбурі, що холодною зимою чи спе-
котними періодами весни-осені уне-
можливлює будь-який комфорт. Рейс, 

що вирушає в 16:15, не більш прива-
бливий. На пероні зазвичай стоїть уже 
багато „голодних і злих“ студентів, так 
що штовханини не уникнути. Останній 
рейс, насправді, найкомфортніший, 
але обирають його здебільшого ті, 
хто не встиг, адже нікому не хочеться 
так пізно їхати додому, коли можна 
дістатися швидше. Електропотяг пізно 
прибуває до пунктів призначення, 
і він абсолютно не підходить тим, хто 
їде до Стрия, і вже з нього добираєть-
ся до свого дому автобусом, котрий 
може вже і не їхати. Тому, зазвичай, 
він їде напівпорожній.

З автобусами все значно простіше. 
Вони вирушають кожні 20 – 30 хвилин 
від Головного залізничного двірця. 
В цьому транспорті більш комфортно. 
Хоча ціна в рази перевищує вартість 
проїзду в електропотязі (до Дрогобича, 
наприклад, це близько 30 гривень), та 
в п’ятницю це не має майже ніякого 
значення. Залишається єдина про-
блема — потрапити в нього. Зазвичай, 
в п’ятницю сісти в автобус з обіду і аж 
до останнього рейсу вдається тільки 
найспритнішим чи найхитрішим, адже 
місць дуже мало. Інколи доводиться 
очікувати на зупинці кілька годин, 
а якщо врахувати велике скупчення 
людей, втому, холод чи спеку, то 
отримаєте не зовсім привабливий (ще 
й дорогий) „коктейль“ поїздки додому. 
Бажання їхати автобусом невелике, 
принаймні, для більшості студентів.

Володимир АНДРІЄНКО, 
студент п’ятого курсу ІКНІ  

Львівської політехніки, 
Артур БОБРИК, 

студент магістратури УКУ  
(журналістика)
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театральна сцена

„Мазепа“ — доля країни  
в долі людини

Минулого тижня львів’яни мали 
нагоду познайомитися з твор-

чістю Хмельницького міського мо-
нотеатру „Кут“. Для поціновувачів 
театрального мистецтва презентува-
ли історичну драму „Мазепа“. Показ 
моновистави відбувся у Львівсько-
му драматичному театрі ім. Лесі 
Українки.

Сценічні декорації, світло, музика, 
пісні, віршовані рядки, костюми і, 
звичайно, акторська гра створили 
неперевершену атмосферу. Вистава 
нагадувала сповідь-спогади, крізь які 
виринали головні фрагменти життя 
гетьмана Івана Мазепи з його духов-
ними, душевними, патріотичними 
переживаннями. Вагомими допов-
неннями акторської гри ставали 
предмети, кожен із яких мав дуже 
важливе символічне значення і на-
віть свою історію та роль у житті цієї 
постаті. Загалом вистава побудована 
на двох паралелях, які присутні від 
початку до кінця: переживання за 
долю України та внутрішня боротьба 
героя зі своїми почуттями до Мотрі 
Кочубеївни.

Після вистави, яка викликала бурх-
ливі і довгі оплески, незважаючи на 
те, що глядачів було небагато, всі 
охочі мали нагоду поспілкуватися 
з виконавцем ролі Мазепи, актором, 
заслуженим артистом України Володи-
миром Смотрителем. Для наших чита-
чів артист припідняв завісу і розповів 
чимало цікавого про саму виставу та 
театр загалом:

— У нашій країні таких стаці-
онарних монотеатрів лише два: 
у Дніпропетровську „Крик“ та хмель-
ницький „Кут“. Наш театр має най-
більший діючий репертуар у Європі 
серед театрів одного актора. Я граю 
одинадцять різнопланових моно-
вистав. Обрати для знайомства 
зі  львів’янами саме цю виставу 
спонукнуло недавнє свято — День 
Незалежності. Тим більше, що тут 
відображена наша історія та доля 
цієї визначної постаті. Незважаючи 
на те, скільки всього цінного для 
розвитку нашої держави зробив 
Іван Мазепа, він був „викинутий“ за 
межі України. Ця історична драма 
постала на п’єсі братів-тернопільчан 
Ярослава і Богдана Мельничуків. 

А Ярослав Мельничук також є режи-
сером моновистави. Мене зацікавив 
цей сценарій передовсім тим, що це 
дуже неординарна історія, адже це 
не просто розповідь про історичні 
факти, а вивернута людська доля, 
в основі якої — технологія зради. На 
моє переконання, те ж саме відбува-
ється і сьогодні, коли багатьох людей 
„катапультують“ з України й досі 
бацила зради серед нас нищить усе.

Вже невдовзі хмельничани при-
везуть до Львова й інші свої вистави. 
Окрім драми „Мазепа“, планують 
зіграти на львівській сцені досить 
серйозну експериментальну роботу 
„Лоліта“ (за однойменним романом 
Володимира Набокова), „Реінкарна-
ція“ (за записками Миколи Гоголя), 
„Ін’єкція щастя“ (розповідь про долю 
наркомана), „Поет і кат“ (історія 
кохання і двобою у Неаполі XV ст.), 
„Магія душі“ (за книгою Лева Си-
ленка),  політичну сатиру „Сало 
в шоколаді“.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У Львівському музеї етнографії та 
художнього промислу відкрито 
виставку картин „Звідти і звідси“ 
польського художника Альфон-
са Кулаковського. Ця виставка 
є першою у другому українсько-
польському „Фестивалі партнер-
ства“, що відбуватиметься у Львові 
14 – 15 вересня. Картини — в осно-
вному пейзажі останніх двох років 
(2009 року в маєтку Кулаковського 
сталася пожежа, і всі раніші твори 
згоріли), за словами польського 
консула Марціна Зєнєвіча, по-
казують внутрішнє духовне життя 
автора. Після Львова виставку 
представлять у Києві.

5 – 8 вересня у Львівському палаці 
мистецтв — новий кінопроект ком-
панії „Артхаус Трафік“ — „Вечори 
у Карлових Варах“. Глядачам по-
кажуть підбірку найкращих фільмів 
відомого міжнародного кінофести-
валю, який з 1946 року відбувається 
у відомому чеському курортному 
місті Карлові Вари, за останні 
50 років. Зможемо побачити нову 
стрічку італійського режисера Паоло 
Соррентіно — „Велика краса“ (2013), 
а також „Відрив“ (1971) Мілоша 
Формана, анімаційний „Урок Фауста“ 
(1994) Яна Шванкмаєра і „Амелі“ 
(2001) Жан-П’єра Жене.

Виставка графічних етюдів Сер-
гія Резніченка „Кавова еротика“ 
відкриється 5 вересня о 18.00 у 
кав’ярні-галереї „Штука“. Еротика 
проявляється в несподіваний мо-
мент, у деталях — у легкому поруху 
вій, водоспаді волосся… Крізь ніжну 
чуттєвість полотен Сергія Резніченка 
чітко проступає внутрішня напруга; 
інтенсивності емоціям додають ко-
льорові згустки. Експозиція тривати-
ме до 14 жовтня.

У книгарні „Є“ відбулася презентація 
книжки Віктора Неборака „Колишній, 
інший… Автобіографічний текстиль“. 
Спільно з літературною аґенцією 
„Піраміда“ письменник із тканини 
пам’яті нитка за ниткою витягує 
спогади, дитячі, юнацькі, інші. Це 
книжка про 1970-ті й 80-ті, про Львів 
і Донбас, про життя в „найпередові-
шій у світі державі“, а також — про 
Неборака, яким ми його досі не 
знали.

За матеріалами інформагенцій
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майже презентація

Духовна поезія як молитва…

Нещодавно у видавництві „Свіча-
до“ побачила світ перша збірка 

незвичайної „прозової поезії“ мо-
лодої християнської авторки Ната-
лі Колтун, яка працює коректором 
у Видавництві Львівської політехні-
ки. „Подих Бога“ — так називаються 
роздуми про вічність, які, за словами 
самої поетки, видобуті „з відкритого 
божественного простору“.

Любов до написаного слова, читання, 
самозаглиблення виросли до про-
фесійності шліфування мови в стінах 
Української академії друкарства, де 
дів чина здобула фах редактора. Пев-
ний час Наталя працювала позаштат-
ним кореспондентом у газеті „Високий 
Замок“, літературним редактором 
у видавництві „Каменяр“ та журналі 
„Будуємо інакше“. Ще на студентській 
лаві вона почала писати поезію і впро-
довж тривалого часу вважала цей про-
цес надто особистою справою, а його 
плоди (тобто вірші) показувала лише 
найріднішим.

— Я ніколи не писала римованої 
поезії. Мої вірші завжди були білі. 
Чомусь сприймаю риму як штучну 
клітку, що перешкоджає польоту фан-
тазії автора. Неримована поезія — це 
абсолютне безмежжя. Я пишу прозу 
поетичними образами — прозову по-
езію, не відмовляючись від розділових 
знаків. Але не для того, щоб у моїх 
думках не плуталися читачі, бо пишу 
насамперед для себе, так, як думаю, як 
вдається „почути“ від Бога, — пояснює 
свій стиль Наталя.

Особиста й творча еволюція 
авторки пов’язані нерозривно. На-
таля зізнається, що поезії не читала 
ніколи, не має улюбленого поета, 
оскільки боїться наслідувати чиюсь 
манеру писання, несвідомо позичати 
чужі поетичні образи. Наполегливо 
й скрупульозно вчитуючись у сто-
рінки книг християнської літератури 
й психології, авторка творить власну 
уособлену теологічну філософію. 
Відтак, у кожному з сорока творів, 
що ввійшли до збірки, перед чи-
тачем розгортаються (аж ніяк не 
розігруються!) кришталево-крихкі, 
ніжно-дитинні, а водночас феєрично-
святкові та до болю довірливі, майже 
невловимі розумом, а тільки душею 
відчутні розмови й стосунки між 
Людиною і Всевишнім. Саме тому, 
мабуть, перші враження від поезії 
Наталки Колтун — неоднозначні, бо 

хоч кожен вірш має чітку структуру 
(перше речення, що задає тон і тему 
для двох наступних абзаців та підсум-
кова, несподівана за змістом фраза), 
загалом стиль написання подібний на 
„потік свідомості“.

— Я вважаю, що вся моя поезія 
натхненна Богом. Стараюся уважно 
слухати на самоті, втілювати Його не-
видиму присутність у слова. Натхнен-
ня не приходить спонтанно. Думки 

з’являються, коли я чекаю і кличу їх. 
Вони народжуються в моїй свідомості 
від подиху Бога. Я замкнута людина: 
довіряюся найріднішим, не належу 
до літературних груп, не беру участі 
у творчих тусівках. І навіть не вважаю, 
що мала неодмінно організовувати 
й проводити презентацію своєї збір-
ки, — зазначає поетка.

Щоденна праця над науковими 
текстами монографій, підручників 
та посібників, конспектів лекцій, які 
найчастіше видаються у Видавництві 
Львівської політехніки, спочатку зля-
кала молодого літератора. Але згодом 
Наталя звикла до коригування техніч-
ної літератури і навіть уже встигла зако-
хатися в свою роботу, потоваришувати 
з колегами.

У планах авторки — написати хрис-
тиянський роман. Про сюжет говорити 
ще рано, та вже сьогодні Наталя знає, 
що її нова книга також буде духовного 
змісту й чималий вплив на неї матиме 
дванадцятитомник Марії Вальторти 
„Богочоловік“.

Анна ГЕРИЧ

Наталія Колтун

Божественність видіння…
Монастир стоїть освітлений сонцем зовнішньо і внутрішньо. Заходячи 
в нього, я розпластуюсь на його стінах плямами екстазу молитви. Загли-
бившись у себе десь посередині порожнього залу, чую свій, наче чужий, 
голос: „Господи, помилуй“. Молитва літає десь аж попід стелю, сповнюючи 
гігантським шепотом весь висячий у космосі монастир. Тиша цього монас-
тиря стає образом вічності.

Бог присутній у всьому моєму тілі. Бог зазирає мені у вічі, щоб дізнатися 
про мою надію. Бог кричить на увесь Всесвіт, щоб я почула, яке сильне 
його тяжіння до краси. Бог має намір сказати мені про відгадку мого „я“, 
коли я зможу дорівнятись до цього монастиря. Монастир застиг посеред 
крапель вічності, заворожуючи мене своїм існуванням.

Бог хвилюється, чи правильно я зрозумію Його любов до мене.

Голки тиші — це реанімація душі…
Тече в’язке сонце мовчання і розтікається по душі як медуза п’яних слів. 
Заповзаю у простір принишклого часу, спрагла на голос моря. Всотуючи 
присмерки моря, очікую на прихід у свою душу картин невідомого худож-
ника. Субстанція загуслого у морі часу розбивається об стіну вітру.

Одягнувшись у промені сонця, тиша і багатоголосся виткають млосне 
павутиння моєму майбутньому. Даруючи мені оберемок сновидінь, на-
зустріч мені вийде справжній Всесвіт. Огортаючись спокоєм наче кремом 
від засмаги, я закохано слухаю плескіт хвиль. Випиваючи вже сьогодні 
кубок урочистого завтра, я гукаю свободі, що готова прийняти її подарунок.

Заходячи у всі атоми моєї душі, мою постать осяває сліпучість рівно-
ваги звуку й тиші.
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у фокусі

Блискуче поєднати навчання з напруженими тренуваннями, щоб і диплом не для годиться здобути, і ще й гра-
моти-медалі на престижних змаганнях — завдання не з легких. Хоч і цілком по силі. У цьому переконані ті 

студенти, яким воно вдається, про це свідчить неофіційна статистика — 99 % тих, хто відвідує спортивні секції 
у Львівській політехніці, вчаться добре

Навчання і спорт — речі несумісні 
чи взаємодоповнюючі?

На це запитання кожен дає свою від-
повідь. Хоч одне з досліджень того, як 
поєднується навчальна діяльність зі 
спортивною в училищах фізичної куль-
тури України, принесло не надто втішні 
результати — тільки третина студентів 
поєднує навчання і тренування без труд-
нощів. І причина не стільки в тому, що для 
здобування знань бракує часу, скільки 
в тому, що коли з’являється вільний час, 
він не завжди використовується на само-
освіту, адже студент залишається студен-
том — друзі, телевізор, комп’ютерні ігри…

Проблему поєднання навчання зі 
спортом особливо успішно вирішують 
у США. Спортивні департаменти аме-
риканських коледжів й університетів 
підтримують фінансово не лише своїх 
студентів-спортсменів, а й талановитих 
іноземців — їм надають спортивні сти-
пендії, які можуть повністю компенсува-
ти вартість навчання, грошові затрати на 
тренування та участь у змаганнях. Крім 
цього, їхні навчальні заклади можуть 
похвалитися й чудовими умовами для 
підготовки майбутніх чемпіонів: зручні 
й сучасні тренажерні зали, стадіони, 
свої приміщення для фізіотерапії, кілька 
тренерів на невелику команду тощо. І, 
мабуть, найосновніше — ставлення до 
тренувального процесу: фізична культу-
ра для більшості навіть звичайних аме-
риканців є ознакою змістовного життя.

Трохи інакшим, але не менш ціка-
вим і результативним є підхід до по-
єднання спорту і навчання в Німеччині: 
там прийнято ставити акцент спочатку 
на заняття спортом, а після закінчення 
спортивної кар’єри на навчання ко-
лишнього спортсмена виділяє кошти 
держава.

Як вдається поєднувати спорт 
і навчання українським студентам? 
В одних випадках поблажливими 
є викладачі — знають, куди йде вся 
енергія такого студента, і виявляють 
максимальне розуміння та помірну 
вимогливість. В інших — студент від-
чуває відповідальність за здобуття 
освіти і свідомо ставиться до занять 
спортом, тож старається усе зробити 
для того, аби „і вовки були ситі, і вівці 
цілі“. Такі спортсмени вважають, що 
можна встигнути все, аби тільки було 
бажання. Оскільки з ростом спортив-
ної майстерності зменшується час на 
відвідування занять, рятують індиві-
дуальні консультації.

— Усі тренування у спортивному 
комплексі нашого університету від-
буваються з 17 до 22 години, а деякі 
навіть у суботу й неділю. Тобто студент 
має час відпочити після пар і зайнятись 
спортом, — розповідає про ситуацією 
з дилемою „спорт чи навчання“ за-
відувач кафедри фізичного виховання 
Львівської політехніки Віктор Коря-
гін. — Про всіх хороших спортсменів 
ми знаємо ще під час їх вступу у виш, 
а решта приходять на загальні заняття 
фізкультурою й згодом записуються 
у секції. Більшість із них вчиться до-
бре, лише окремі студенти завдають 
клопоту викладачам. Гадаю, що вони, 
навіть якби не займалися спортом, то 
навряд чи почали б вчитися краще. 
І ще зауважу, що серед тих, кого від-
рахували з університету, спортсменів 
нема. „Сачкам“ показую на кафедрі 
фото Дмитра Дем’янюка — хорошого 
студента-архітектора (випускника 
вже) і в той же час чемпіона України зі 
стрибків у висоту, учасника Олімпіади 
в Пекіні. Та й серед теперішніх студен-
тів-спортсменів немало прикладів для 
наслідування — Олена Шипілова, Антон 
Дукач, Віктор Дідух, Володимир Бурий…

Ті, хто входить у збірні команди, як 
ось настільний теніс, фехтування, бад-
мінтон, санний спорт, волейбол і бас-
кетбол, коли їдуть на змагання, беруть 
зі собою підручники, завдання у викла-
дачів, відробляють пропущені практичні 
й семінари до поїздки чи опісля. Якщо 
буде потреба, то для окремих студентів 
після першого семестру ми складемо 
індивідуальний графік навчання.

Правда, якщо мрієте про дуже 
високі спортивні досягнення, то, 
стверджують фахівці у спортивній 
царині, вибір між навчанням і заняття-
ми спортом постане більш гостро. Бо 
щоб досягти рівня майстра спорту чи 
майстра спорту міжнародного класу, 
спортсмен повинен тренуватися до 
8 годин на день майже цілий тиждень. 
Після ранкових тренувань студентові, 
який уже фізично втомлений, важкува-
то цілком увійти у навчальний процес 
і ефективно засвоювати потрібний ма-
теріал. Якщо ж попереду ще й важливі 
змагання, то увагу буде зосереджено 
насамперед на них. Надолужити не-
довчене під час тренувальних зборів 
теж малоймовірно, оскільки пережи-
вання майбутньої боротьби, думки про 
ведення її, аналіз результатів змагань 
роблять самостійне навчання мало-
продуктивним. До того ж, після зна-
чних фізичних навантажень студентові 
потрібне відновлення сил і адаптація…

Строгий режим, зібраність і дис-
циплінованість у всьому — це осно-
вна можливість вирішити проблему. 
Зрештою, самоконтроль, вміння пла-
нувати свій час, ставити цілі й досягати 
їх — якості, важливі у житті загалом.

Наталя ЯЦЕНКО
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

[ПЕРЕРВА]

Букме-
керська 
контора

Артист-
ка, що 
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чиків
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пеки 

Письмо-
ва 

робота 
учня

Недруг 
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брат
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Житель 
Бішкеку

Великий 
сосновий 

ліс
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Бог 
Сонця у 
єгиптян

Бог, 
володар 
вітрів у 
греків
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Гроші 
Лаосу
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вість
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Простір за межами 
Землі, Всесвіт
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J J J

Оголошення по одеському радіо:
― Шановні одесити! З міського зоопарку 
втік єнот. Всім, хто бачив єнота, терміново 
заплатити в касу зоопарку 10 гривень.

J J J

Першокласник повертається 1 вересня зі 
школи. Батько питає:

― Чого ти навчився у школі?
― Я навчився писати!
― В перший же день? І що ж ти написав? 
― Не знаю, читати я ще не навчився!

J J J

Дві блондинки:
― Оксано, скажи, а коли копіюєш мишкою 
текст, де він зберігається?
― Як де? Звичайно у мишці!
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Крайній термін подання ого ло шен-
ня — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33 
http: //www.audytoriya.lviv.ua,  e:mail: info@polynet.lviv.ua

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  
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Площа, см2 450 220 110 50 24
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На обкла динці (остання сторінка, 

повноколірний друк)
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Площа, см2 450 220 110
Ціна, грн. 500 350 250
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на замовлення
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350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох пу-
блікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — 
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.  
Телефон/факс (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
5 вересня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 

18.00.
6 вересня — „Лебедине озеро“ (балет). 

18.00.
7 вересня — „Травіата“ (опера). 18.00.
8 вересня — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 12.00, „Повернення 
Баттерфляй “ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
8 вересня — „Державна зрада“. 18.00.
10 вересня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
11 вересня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
6 вересня — „Театр злочину“. 19.00.
7 вересня — „Апокрифи“. 19.00.
8 вересня — „MA–NA HAT–TA“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений диплом ТВ № 929826, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Комарової Олени Сергіївни;
утрачений диплом ВК № 32287360, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Курила Івана Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Курганського Ростислава 
Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 

політехніка“ на ім’я Султанова Олександра 
Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Литвинчук Марії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гривняка Ореста Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гривняка Андрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 08968725, 
виданий Національним університетом „Львів-

ська політехніка“ на ім’я Гедза Івана Іго- 
ровича;
утрачений студентський квиток № 08927106, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Міскевич Лелі 
Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мули Максима Сергійо- 
вича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Койди Аліни Вікторівни.



Урочисту присягу склали нові політехніки


