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Учитель майбутнього. Який він?

„Бути розуміючим, але суворим, 
вимогливим, але веселим, зна-
ти все та вміти розпалювати 
інтерес до знань“ — таким собі 
уявляють учителя в майбутньо-
му сучасні чернігівські стар-
шокласники, які брали участь 
в одному з творчих конкурсів, 
котрий проводив Чернігівський 
національний педагогічний 
університет. Але таким, мені 
здається, хотіли його бачити 
і їхні попередники, які закінчи
ли школу кільканадцять років 
тому, а також учні з інших укра
їнських міст — ера глобалізації 
і комп’ютеризації практично не 
вплинула на потребу зустріча
ти щодня біля класної дошки 
передовсім Людину.

Проте учителеві майже завжди 
було важко відповідати всім 
очікуванням і вимогам. І причина 
навіть не у відсутності покли
кання, браку любові до дітей чи 
терплячості (хоч без цього, як то 
кажуть, ні до порога), а в необ
хідності підпорядковуватись 
освітній системі. Над учителем 
стоять завуч, директор, всілякі 
міністри і їх директиви. До
дайте до того ще батьків, які 
мають свої сподівання… Тому 
не дивно, що в деяких учителів 
нервова система дає збій — ось 
тоді і зривається з язика зовсім 
непедагогічне „дебіл“, „при
дурок“, у голови учнів летить 
крейда, в’язка ключів чи ще 
щось важче…

Мова про вчителів зайшла у нас 
не тільки через те, що 6 жовтня 
у календарі святкових дат — 
День працівника освіти. Адже 
їхній день — це насправді кожен 
день, який не закінчується після 
останнього шкільного дзвоника. 
А ще, вступивши до університе
ту, ми продовжуємо мати справу 
з учителями, лиш називаємо 
їх інакше — викладачі. Вони 
переймають від школи естафету 
нашої інтелектуалізації й гума
нізації і намагаються принаймні 
остаточно не загасити в нас 
вогник жадоби пізнання (якщо 
такий ще жевріє). І аби цей 
процес був усім на втіху, варто 
обом сторонам насамперед бути 
уважними один до одного.

Тарас Баран, студент другого курсу Інституту архітектури:

„Має бути у гармонії зі собою“
Було б добре, якби вчитель був на одній хвилі зі студентом, бо 
в час цифрових  технологій люди втрачають духовний зв’язок 
один з одним. Він має відчувати, що потрібно студентам і як це 
подати, має бути у гармонії зі собою. І ще щоб викладач хотів 
поділитися  своїм життєвим досвідом,  а не  тим, що вичитав. 
Вдягатися має стримано, аби не дратувати своїм виглядом.

Максим Сторощук, студент першого курсу Інституту енергетики та 
систем керування:

„Розумний, добрий, може навчити, як жити“
Вчитель майбутнього буде  змушений насамперед бути  обі-
знаним  в  інформатиці  й  програмуванні,  тому що  все  буде 
комп’ютеризовано. Я хотів би, щоб учителі були добрі, щоб краще 
ставилися до дітей, не виявляли скепсису й недовіри. Мій ідеал 
вчителя — розумний, який може навчити не тільки свого предмету, а й як жити, як 
ставитися до людей. Викладач сприймає своїх студентів як групу, а вчителі мають 
більш ідивідуальний підхід до кожної дитини, тому вчителі мені подобаються більше.

Анна Біжок, студентка другого курсу Інституту економіки 
і менеджменту:

„Буде позбавлений стереотипів“
Викладач повинен дати зрозуміти учневі, що він добрий фахі-
вець, щоб той зміг довіритися йому. Крім цього, він має бути 
сучасним  і  спілкуватися зі  студентом на рівних, а не вивищу-
ватися над ним. Він мусить доступно пояснювати матеріал. 

Вчитель майбутнього буде позбавлений стереотипів, зокрема щодо молоді. Він не 
показуватиме своєї агресії, хоч і буде вимогливий, мотивуватиме як мінімум за до-
помогою оцінок, щоб учні не ставилися до навчання абияк.

Стефанія Сех, студентка п’ятого курсу Інституту економіки 
і менеджменту:

„Комунікабельний, такий, що викликає 
повагу“

Вчителі мають бути відкриті, комунікабельні, спроможні розгледіти 
в дитині особистість і допомогти її сформувати. Бо в школі ми ще 
нерішучі, потребуємо підтримки, похвали. Навіть якщо дитина 

в чомусь неуспішна, вона може насправді мати задатки, але нерозвинені, може боя-
тись їх проявити. Викладачам комунікабельність теж потрібна, щоб вони могли знайти 
спільну мову зі студентами. Вчителя мають поважати і навіть захоплюватися ним.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Олена Онищук, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Матиме більше технічних можливостей“
У майбутньому вчителі й викладачі будуть більш кваліфіковані, бо 
кожне нове покоління учнів стає ерудованішим. Комп’ютери не 
замінять нам ні книжок, ні вчителів, тому ті будуть ще цінніші для 
нас. Тепер викладачі мають мало засобів, щоб донести до учнів 
свої зання. Якщо світ буде змінюватися на краще, вони матимуть 
більше технічних можливостей для цього. Хочеться, аби виклада-
чі вникали у студентські проблеми, адже студент — теж людина.
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міжнародна співпраця

Ревалоризація архітектурних ансамблів

У Львівській політехніці 26 – 28 ве-
ресня пройшла міжнародна 

науково-практична конференція 
„Ревалоризація архітектурних ан-
самблів ХVІІ — ХVІІІ ст. (Золочів, 
Підгірці, Броди, Олесько, Жовква, 
Свірж)“, яку організували і прове-
ли Інститут архітектури та кафедра 
містобудування.

Учасників конференції з України, Польщі  
і Австрії привітали голова ЛОДА Віктор 
Шемчук, ректор Львівської політехніки 
професор Юрій  Бобало,  заступник 
міського голови з гуманітарних питань 
Василь Косів, консул Республіки Поль-
ща у Львові Войцех Белінський, аташе 
з питань науки та освіти OEAD Андреас 
Веннінґер і заступник директора Наці-
онального інституту спадщини Польщі 
Маріуш Чуба.

Перед  початком  пленарних  за-
сідань  у  вестибюлі  другого  поверху 
урочисто відкрили виставку „Підгір-

ці.  Вчора.  Сьогодні“.  Відтак  у  226-й 
аудиторії  було  відкрито  ще  одну 
виставку —  художню,  де  відбулася 
презентація однойменного каталогу 
„Архітектурний  ансамбль  в  ланд-
шафті“,  авторами  якої  є  викладачі 
і студенти ІАРХ.

Під час роботи міжнародної  кон-
ференції  працювала  секція молодих 
вчених.

Докладніше  про  конференцію 
і проблеми замків Львівщини читайте 
у наступному числі газети.

Катерина ГРЕЧИН

з головної зали

Вчена рада: „літні“ звіти

Після літньої перерви 24 вересня 
Вчена рада Львівської політехніки 

в новому, 2013/2014 навчальному році 
засідала вперше. Основними питання-
ми порядку денного були результати 
вступної кампанії та готовність матері-
ально-технічної бази університету до 
нового навчального року.

За високі досягнення
Традиційно насамперед політехніки 
урочисто привітали своїх успішних колег. 
Зокрема, за роботу з підготовки й про-
ведення Х Світового конгресу українців 
ректор університету професор Юрій Бо-
бало нагородив грамотою працівників 
МІОКу та вручив цінний подарунок ди-
ректорові інституту Ірині Ключковській.

Чимало перемог  за літо  здобули 
наші спортсмени. Медалі цьогорічної 
всесвітньої універсіади, яка проходила 
6 – 17 липня у Казані  та  грошову пре-
мію від Львівської політехніки отримав 
з рук ректора майстер спорту України 
міжнародного класу з веслування на 
байдарках  і  каное  студент  ІІМТ  Ві-
талій Вергелес. Крім нього, в збірних 
студентських  командах  України  під 
час універсіади виступали ще четверо 

політехніків:  Ірина Моцик  (настіль-
ний  теніс,  ІНЕМ), Микола Полюляк 
(баскетбол, ІХХТ), Олександр Доленко 
(баскетбол, ІІНП), В’ячеслав Моторчук 
(баскетбол, ІНПП).

Нагороду  за  участь  у  всесвітніх 
спортивних іграх ветеранів спорту, які 
тривали в Турині (Італія) з 2 до 11 серпня 
2013 року, отримав також завідувач ка-
федри фізичного виховання професор 
Віктор Корягін. Збірна України з волей-
болу в групі 70+, до якої він належав, 
у фіналі перемогла команду Росії.

Почесні  грамоти Львівської ОДА 
з  нагоди  здобуття  високих  нагород 
у чемпіонаті України з гандболу отрима-
ли гравці гандбольної команди „Львів-
ська політехніка-ЛДУФК“ Андрій Босий 
(ІППТ) та Сергій Діденко (ІТРЕ), а  їхній 
тренер, викладач кафедри фізвихован-
ня Юхим Окуп — коштовний подарунок.

Вступ, ремонти 
й енергоощадність

Про особливості цьогорічної вступної 
кампанії  розповів  відповідальний 
секретар Приймальної  комісії  Олег 

дерев’яні церкви

Спадщина 
національного 

духу 
і ментальності

Відповідно до рішення Комі-
тету всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО стосовно українсько-
польського культурного об’єкта 
„Дерев’яні церкви Карпатського 
регіону України та Польщі“, най-
вищий пам’яткоохоронний ста-
тус отримало вісім українських 
дерев’яних святинь, зокрема 
церква святого Юрія у Дрогобичі 
(XV – XVII ст.). Чим особлива ця 
святиня та чому не шануємо ге-
ніальну спадщину розповів хра-
нитель дерев’яної архітектури, 
реставратор, мистецтвознавець, 
іконописець Лев Скоп.

Знання і душа творили 
сакральне середовище
— Цю церкву зберіг Бог, — такими 
словами розпочав розмову мисте-
цтвознавець про особливий дарунок 

Закінчення на 11 с. →Закінчення на 4 с. →
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Давидчак (про підсумки вступної кам-
панії  читайте  в  ч.  23  „Аудиторії“  від 
29 серпня цього року). Ректор універ-
ситету зауважив, що до лав політехніків 
долучилися випускники шкіл з усіх об-
ластей України.

Проректор  із навчально-виробни-
чої  роботи Володимир Крайовський 
розповів про проведені ремонти.

— Якщо не збавляти  темпу робіт, 
то про ремонти аудиторій в основних 
навчальних корпусах через два роки 
можна буде забути. Наразі  завершу-
ється ремонт останньої з великих лек-
ційних аудиторій — 205-ї  четвертого 
навчального корпусу. Через короткий 
період канікул ми не встигли заверши-
ти роботи в деяких санвузлах. Зокрема, 

в головному та 1, 4, 5, 11, 14, 20, 26, 33 
корпусах, ІЕПТ ім. В. Чорновола, а та-
кож у гуртожитках № 1, 4 і базах відпо-
чинку в с. Зозулі й смт. Славське. Однак 
чимало будівель потребують повного 
капітального ремонту і, очевидно, ве-
ликих капіталовкладень, — це 6, 20, 21, 
23, 25, 34 навчальні корпуси, а також 
гуртожитки № 1, 4, 5, — зазначив він.

Доповідач зробив акцент на захо-
дах з енергоощадності, повідомивши, 
що Львівська політехніка бере участь 
у Державній програмі активізації роз-
витку економіки на 2013 – 2014 роки 
за напрямами „Модернізація теплових 
пунктів  (системи обліку та регулюван-
ня)“ і „Застосування сонячних установок 
для отримання теплової та електричної 
енергії“ й програмі „Технічні університе-

ти: фінансування нових та реабілітація 
існуючої інфраструктури у фокусі енер-
гоефективності  (енергозбереження)“, 
яка реалізовується за сприяння Євро-
пейського інвестиційного банку. Загаль-
на сума коштів, яку виш залучає з обох 
проектів, на початках становила 8 млн. 
112 тис. гривень, а в фіналі, за словами 
проректора, сягатиме 5 мільйонів євро.

Впродовж 2012 – 2013 років з метою 
енергоощадності в Політехніці замінили 
більше, ніж 2 тис. кв. м. віконного і ві-
тражного скління, котельню в навчаль-
ному корпусі № 7,  зовнішню теплову 
мережу від 3 до 26 навчального корпусу, 
встановили системи дистанційного мо-
ніторингу споживання теплової енергії 
в 5, 22 та 28 навчальних корпусах тощо.

Анна ГЕРИЧ

з головної зали

Вчена рада: „літні“ звіти
→ Закінчення. Початок на 3 с.

практика

Лазерне сканування церков у Польщі
Вагомим аспектом міжнарод-

ної співпраці університету є об-
мін студентами під час практики, 
який щороку організовує Інститут 
геодезії Львівської політехніки. Для 
найкращих спудеїв такі поїздки за-
вжди відкривають нові простори: 
це можливість повчитися, здобути 
практичні навички, а також побачи-
ти, як живуть у Євросоюзі. Вдалим 
стартом нового навчального року 
стала практика з наземного лазер-
ного сканування у Вищій інженерно-
економічній школі міста Жешува.

Група із 14 осіб прибула на місце прак-
тики під керівництвом старших викла-
дачів Олександра Заяця і Юрія Голубінки 
з Інституту геодезії. Мешкали і проводи-
ли дозвілля у мальовничому містечку 
Полянчик — одному  з  найгарніших 
закутків польського Підкарпаття. Місто 
розташоване на узбережжі Солінського 
озера, що відоме найбільшою у Польщі 
дамбою та гідроелектростанцією. Пара-
лельно з нами геодезичні польові роботи 
виконували й польські студенти з Вищої 
інженерно-економічної школи.

Нашим завданням було провести 
лазерне сканування дерев’яних церков, 
які 21 червня 2013 року на 37-й сесії Ко-
мітету Світової спадщини ЮНЕСКО були 
занесені до Списку Світової спадщини. 
Першою опрацювали церкву Архангела 
Михаїла у  селі  Туринськ,  зведену на 
початку ХІХ ст. Це комплекс, що скла-

дається з церкви та дзвіниці, датованої 
1871 роком. Церкву у Туринську, спочатку 
православну, а згодом греко-католиць-
ку,  1947 року, під час операції „Вісла“, 
передали римо-католицькій парафії. 
1961 року  її закрили, а через два роки 
повернули православній громаді. Кілька 
разів церкву перебудовували, зараз у ній 
ведуть реставраційні роботи. Другим 
об’єктом, який ми сканували, була діюча 
церква святого Архангела Михаїла у селі 
Смольнік, побудована наприкінці ХVIII ст. 
Збережені оригінальні настінні розписи 
додають церкві неабиякої самобутності.

Загальна підготовка дозволила нам 
і нашим польським колегам якісно ви-
конати роботу. У підсумку отримали 
тривимірне  зображення внутрішніх  і 
зовнішніх фасадів церков  і прилеглих 

територій, на яких розташовані ці 
об’єкти. Результати лазерного скану-
вання будуть використані в наукових 
і навчальних цілях, для відновлення 
архітектурних пам’яток у разі, якщо 
їхні автентичні відповідники зазна-
ють часткової або повної руйнації.

У вільний час ми активно відпо-
чивали. З  ініціативи керівників під-
нялися на Пасмо Полонин (1250 м над 
рівнем моря)  і близько п’яти годин 
мандрували Бескидським гірським 
масивом. Щодня були сплановані за-
ходи, поїздки і прогулянки, які студен-
ти з обох сторін радо підтримували. 
За короткий проміжок часу обидві 
групи здружилися. Затишне місто і ча-

рівна природа створили хорошу атмофе-
ру для спілкування, що допомагало легко 
долати мовний бар’єр. Приємно вразило 
піклування, уважність польської сторони, 
яка  забезпечила  групу необхідними 
геодезичними приладами. Крім обміну 
досвідом, змогли краще пізнати традиції 
обох народів. Студенти з ентузіазмом 
сприйняли ідею майбутньої співпраці.

Ця поїздка стала нашим вагомим 
кроком  у  майбутнє,  відкрила  нові 
можливості для співпраці. У кожному 
новому місці студенти намагалися при-
дбати щось на згадку, але не це, а теплі 
спогади,  які ми привезли  з Польщі, 
зігрівають найбільше.

Юлія ЛОПУШАНСЬКА, студентка  
четвертого курсу Інституту геодезії
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ворота в небо

Майбутні митники відвідали 
летовище

Студенти та викладачі кафедри зов-
нішньоекономічної та митної ді-

яльності ІНЕМ Львівської політехніки 
24 вересня відвідали новозбудова-
ний термінал Міжнародного аеро-
порту „Львів“ імені Данила Галиць-
кого — найбільший у Західній Україні 
за пасажиропотоком і маршрутною 
мережею.

Цікаву  екскурсію  новозбудованим 
летовищем,  за  сприяння начальника 
відділу організації митного контролю 
Львівської митниці Андрія Тодощука, 
мали 15 студентів спеціальності „Ме-
неджмент  зовнішньоекономічної ді-
яльності“, які навчаються у магістратурі 
за спеціалізацією „Управління митною 
діяльністю“, а  також троє викладачів 
на  чолі  з  завідувачем кафедри про-
фесором Ольгою Мельник. Майбутні 
митники ознайомилися з особливостя-
ми митного та паспортного контролю, 
правилами  авіабезпеки  в  аеропор-
тах — повітряних пропускних пунктах 
через  кордон  країни.  Екскурсантам 
показали весь цикл перевірки багажу, 
який перевозиться повітряним тран-
спортом: рухому стрічку для звичайних 
і великогабаритних валіз та предметів, 
внутрішню камеру,  куди працівники 
служб аеропорту потрапляють тільки 
зі  спеціальними магнітними кодами, 
рентгенівські установки для додатко-
вого огляду. Також студенти дізналися 
про кілька цікавих випадків особистого 
огляду пасажирів.

Пройшовши весь шлях аж до теле-
трапу літака й назад, через усі пункти 
перевірки для пасажирів екскурсанти 
побували в залі очікування, магазині 
мережі Duty Free. Ті, хто прийшов до 
аеропорту вперше, з цікавістю спосте-
рігали за прильотом літаків через ве-
ликі скляні вікна. Персонал аеропорту 
вичерпно й кваліфіковано відповідав 
на запитання студентів.

Кафедра ЗМД спільно зі студентами 
відвідує летовище „Львів“ імені Данила 
Галицького не вперше. Торішні магістри 
цієї ж спеціальності наприкінці жовтня 
2012 року також оглядали повітряні во-
рота країни. Офіційні екскурсії летови-
щем здійснюються тільки за офіційним 
зверненням ректора Львівської політех-
ніки професора Юрія Бобала, першого 
проректора Володимира Павлиша й ди-
ректора ІНЕМ Олега Кузьміна, а також із 
докладним зазначенням кількості, імен, 
прізвищ та посад екскурсантів. Фото-
графувати в аеропорту дозволяють не 
всюди. Такі жорсткі умови авіабезпеки 
для майбутніх митників не перешкода: 
захід, за словами Ольги Григорівни, до-
помагає поглибити рівень знань студен-
тів, закріпити вміння і навички у сфері 
митного обслуговування повітряних 
перевезень. Подібні ознайомчі екскур-
сії для магістрів працівники кафедри 
щороку  організовують  в  Одеський 
морський торговельний порт, митний 
пост „Городок“ тощо.

Анна ГЕРИЧ

коротко

30 вересня голова Львівської ОДА 
Віктор Шемчук провів зустріч із 
президентом Клубу ректорів Європи 
Віллом Гудхейєром за участю ректорів 
Львівщини. На зустрічі був присутній 
також голова ради ректорів Львівщи
ни ректор Політехніки Юрій Бобало. 
Очільник області відзначив, що голов
на мета зустрічі — створити формат 
спілкування, який дасть змогу і нашим 
ректорам, і членам клубу ректорів Єв
ропи мати тісні взаємини і можливості 
для спілкування.

У вересні 2013 року в Міжнародному 
інституті освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою відбулася зустріч із 
представниками Національної акаде-
мії педагогічних наук України. Почес
ний академік НАПН України професор 
Ольга Хорошковська та завідувач 
лабораторії української словесності 
у школах нацменшин України і діаспо
ри Інституту педагогіки НАПН Наталія 
Яновицька обговорили з директором 
МІОК Іриною Ключковською сучас
ний стан, перспективи та проблеми 
створення модерних підручників 
для освітніх закладів українського 
зарубіжжя та для шкіл національних 
меншин України.

Зараз у Львові навчається 128 тисяч 
студентів, понад 117 тисяч із них — 
у вишах ІІІ — ІV рівнів акредитації. Про 
це повідомили у пресслужбі Львів
ської міської ради. „Кількість студентів 
у Львові залишається стабільною вже 
кілька років. Їх частка становить 17 % 
населення міста, а це майже кожен 
п’ятий львів’янин“, — зазначила ана
літик програми аналізу та досліджень 
Інституту міста Олена Гунько. Найбіль
ше майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей (38 %), на другому 
місці за кількістю — студенти інже
нерних спеціальностей (12 %), інфор
маційні технології та гуманітарні науки 
вивчають 10 % львівських студентів.

Проект Закону „Про вищу освіту“ 
Михайла Згуровського підтримують 
і провладні, й опозиційні депутати. 
Про це сказала голова Комітету Вер
ховної Ради з питань науки й освіти 
Лілія Гриневич. Опозиція на користь 
цього проекту Закону відмовилася від 
свого законопроекту ще весною. А, за 
словами Лілії Гриневич, у провладній 
партії також багато депутатів відкрито 
підтримують законопроект Згуров
ського, бо він більше відповідає 
потребам економіки.

За матеріалами інформагенційСв
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системи-2013

Інтеграція в європейський науковий простір

В актовій залі Львівської політех-
ніки 23 – 27 вересня проходила 

міжнародна науково-технічна кон-
ференція „Системи-2013 — Термо-
графія і термометрія, метрологіч-
не забезпечення вимірювань та 
випробувань“.

Успішна  співпраця  Львівської  по-
літехніки  з  навчальними  закладами 
і  науковими  установами  України, 
а також із закордонними університе-
тами, зокрема — Лодзьким технічним 
університетом з Польщі сприяє даль-
шій інтеграції наукової думки України 
з європейським науковим простором. 
Один  із  основних  її  напрямів —  за-
безпечення  єдності  вимірювань  та 
випробувань,  узгодження метроло-
гічної  системи України  з міжнарод-
ними методологічними  вимогами 
стосовно  впровадження  наукових 
та практичних розробок термографії 
та термометрії в різні галузі промис-
ловості  й медицини.  Тож  учасники 
цьогорічної міжнародної конференції, 
зібравшись  у Львові,  ставили перед 
собою мету — розширити науково-
інформаційний  обмін  між  провід-
ними  спеціалістами Європи в  галузі 
метрології  та метрологічного  забез-
печення  томографічних  вимірювань 
із  дальшим формуванням  тематик 
спільних  наукових  досліджень  та 
міжнародних  проектів.  Принагідно 
зауважимо, що зі Львовом пов’язана 
доля нашого  краянина,  розробника 
тепловізійних приладів (або, як їх ще 
називали „прилади нічного бачення“) 
Олександра Смакули, завдяки якому 
ці  засоби  з’явилися ще у  50-х роках 
ХХ століття.

У роботі конференції взяли участь 
науковці,  викладачі,  аспіранти, док-
торанти Львівської політехніки, вишів 
і  науково-дослідних установ Львова, 
України,  Польщі,  Росії,  Бельгії,  Іта-
лії,  Узбекистану,  Греції,  Німеччини, 
Франції,  представники  громадських 
організацій, бізнесу та інші зацікавлені 
особи.

Відкриваючи  конференцію,  ди-
ректор  ІКТА  Львівської  політехніки 
професор Богдан Стадник  висловив 
сподівання, що  її  результатом  стане 
„цікавий  спільний проект між Поль-
щею й Україною, до якого буде залу-
чено талановиту молодь“.

Проректор із наукової роботи про-
фесор Зорян Піх привітав  гостей По-
літехніки й нагадав їм, що наступного 

року наш університет, що „є потужним 
осередком науки й освіти  в  Європі, 
генератором технічних  ідей  та вина-
ходів“,  відзначатиме  своє  170-ліття. 
На думку проректора, „нинішня про-
мисловість потребує не тільки високок-
валіфікованих фахівців,  а й  сучасних 
науково-технічних досліджень  і  роз-
робок, адже тільки на платформі інте-
грації науки й освіти освітній процес 
і наукові дослідження, зі скеруванням 
їх на одержання  інноваційного про-
дукту та впровадження  інноваційних 
технологій, можуть забезпечити даль-
ший розвиток  та реальну  інтеграцію 
з Євросоюзом“.

Проблема  конференції  охопила 
широке коло тематик: науково-технічні 
аспекти  термографії  та  термометрії: 
термографічні  системи;  засоби  та 
методи  вимірювання  температури; 
приймачі випромінювання та контакт-
ні  первинні  перетворювачі  термо-
метрії; моделювання та вимірювання 
параметрів теплового поля і теплових 
процесів;  неруйнівні  дослідження 
з використанням тепловізійної техніки; 
застосування тепловізорів у науці, про-
мисловості та медицині тощо. В межах 
роботи  конференції  працювала  сту-
дентська секція.

Конференція,  яку  організували 
і  провели Львівська  політехніка, ДП 
„Науково-дослідний  інститут метро-
логії  вимірювальних  і  управляючих 
систем“, Лодзький  технічний універ-
ситет,  Академія метрології  України 
та  Рада  підприємців  у  Львівській 
області,  пройшла  за підтримки OOO 
„Харківприлад“, НВО „Термоприлад“ 
і  Управління магістральних  газопро-
водів „Львівтрансгаз“.

В межах  конференції  26  вересня 
відбулося  також  спільне  засідання 
професорсько-викладацького  складу 
університету  та  Регіональної  ради 
підприємців  у  Львівській  області. 
На  зустріч прийшло багато  студентів 
старших  курсів,  які  цілеспрямовано 
шукають роботу за фахом.

Учасників засідання привітали про-
ректор із наукової роботи Зорян Піх та 
голова Регіональної ради підприємців 
у Львівській області Ростислав Сорока. 
Вони висловили надію, що, незважа-
ючи на деяку перерву, співпраця між 
університетом  і Регіональною радою 
підприємців  знову  стане  плідною. 
У дискусії стосовно тем кафедральних 
наукових досліджень,  вимог підпри-
ємців до кваліфікації випускників По-
літехніки, адаптації навчальних планів 
спеціальностей до потреб бізнесу, по-
годження з ним практичних завдань та 
лабораторних робіт, формування тем 
дипломних, курсових, дисертаційних 
робіт, наукової  і  навчальної  співпра-
ці,  спільних  технічних  розробок  та 
укладання угод про науково-технічну 
співпрацю й проходження на їхній ви-
робничій базі практик студентів тощо, 
взяли  участь  як  науковці  і  студенти 
Львівської політехніки,  так  і  промис-
ловці Львівщини.

Учасники  заходу  ознайомилися 
з презентацією діяльності, продукцією 
та розробками промислових підпри-
ємств  Львівщини.  За  результатами 
засідання ухвалено спільне рішення, 
скероване на  результативнішу  спів-
працю між Львівською політехнікою 
і Регіональною радою підприємців.

Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Перемагати ніколи  
не… рано!

У шістнадцять років він став студентом Національного університету „Львів-
ська політехніка“, а в сімнадцять, уже як першокурсник, впевнено переміг 

у загальноуніверситетському конкурсі з розробки програмного забезпечення 
Windows 8. Знайомтеся — це студент другого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Юрій Дубенський і його формула успіху!

Його герої — 
програмісти

— Мені досі сімнадцять років, бо день 
народження в кінці жовтня. Навчаюся 
на кафедрі програмного забезпечення. 
Я з Радехова. Скільки себе пам’ятаю, 
завжди знав, що буду студентом По-
літехніки. Навіть подавав документи 
лише до одного вишу в один інститут 
(ІКНІ) на два напрями „комп’ютерні на-
уки“ і „програмну інженерію“. Вибрав 
другий,  хоч вступив на обидва. Моя 
сестра вчиться у Києві. Це витратно, 
і  часто  їздити додому нема можли-
вості. Я ж хочу бувати вдома щотижня. 
А раптом мамі треба допомогти? — по-
сміхається Юрій.

Хлопець навчався в школі з погли-
бленим вивченням англійської мови, 
двічі  посідав  третє місце  у  всеукра-
їнських етапах шкільних олімпіад — 
з географії та астрономії, дев’ять років 
присвятив народним танцям, закінчив 
музичну школу  (клас  фортепіано). 
Одинадцятий рік шкільного навчання 
Юрій провів у США, як студент FLEX. Це 
програма культурного обміну, що реа-
лізовується на просторі СНД під егідою 
Бюро у справах освіти і культури Дер-
жавного департаменту США. Курується 
в Україні організацією Американської 
Ради з міжнародної освіти  (American 
Councils)  за  підтримки Міністерства 
освіти і науки України. Програма надає 
можливість  українським  учням  на-
вчатися в американській школі й жити 
в сім’ї протягом навчального року.

Корені Юркової  зацікавленості 
комп’ютерами,  і  програмуванням 
зокрема, ростуть із художніх фільмів, 
які переглядав у дитинстві. Взірцями 
для нього були не Супермен чи Бет-
мен, а  герої-програмісти,  які пишуть 
суперпрограми й  тим допомагають 
вирішувати надскладні проблеми міст 
чи світу загалом.

— Я  мріяв  стати  програмістом 
з дитинства. Свій перший комп’ютер 
отримав доволі пізно, за теперішніми 
мірками, — десь у класі сьомому. Але 
він мені  служить  і  досі.  У  восьмому 

класі захопився програмуванням і на-
віть написав програму,  яка визначає 
день тижня за датою. Хотів знати, якого 
дня я народився. З’ясувалося, що в чет-
вер. Але потім я це закинув. То було 
піврічне захоплення програмуванням, 
яке  повернулося  аж  тепер, —  каже 
студент.

Навчатися, 
не зупинятися…

Конкурс Windows 8,  який  торік  у на-
шому університеті оголосила компанія 
Microsoft Україна, — перше серйозне 
випробування власних сил для моло-
дого програміста.

— Мені написав друг, що є такий 
конкурс  у  Політехніці.  Того  ж  дня 
я  встановив  операційну  систему 
Windows 8.  Вона мені  сподобалася. 
Вирішив: буду пробувати хоч би для 
того, щоб перевірити,  чи програму-
вання — саме те, чим я хочу займатися 
до кінця життя, чи здібний до нього. 
Тоді я ще не знав, що маю робити, не 
було ідеї. Але якось сиділи ми ввечері 
з мамою на кухні,  і вона спитала, чи 
не  знаю, який сьогодні  курс долара. 
Хотіла  гроші  поміняти.  Я  погуглив, 
знайшов,  але  подумав, що можна 
було  б  створити  програмку,  яка  б 
робила це в рази швидше. Моя роз-
робка називається „Курс валют НБУ“. 
Її завдання: стежити за курсом валют. 
Користувачу  не  потрібно  вводити 
в Google  слова  „курс долара“,  дату, 
не  треба відкривати  сайт Нацбанку. 
Просто відкриваєш програму й бачиш 
одразу 24 валюти, з їхніми середніми 
обмінними  курсами  та  офіційним 
курсом  НБУ.  Програма  щогодини 
оновлюється сама, але може працю-
вати й  у файловому режимі,  не  по-
требуючи безперебійного під’єднання 
до інтернету. На свій смак користувач 
обирає 5  валют,  які  відображаються 
на моніторі постійно, — описує свою 
роботу Юрій.

„Курс валют НБУ“ почався  з над-
звичайно простої  програми,  яка  ви-
водила всі курси з інтернету у вигляді 

текстового  документа.  Програмна 
платформа Dot.net для Windows 8 спо-
чатку першокурснику видавалася до-
волі складною.

— Тепер розумію, що коли почи-
нав створювати „Курс валют НБУ“, то 
майже нічого не тямив у цій справі. 
В ході роботи поміняв мову програ-
мування: починав із С++, а завершив 
на  С#.  Над  „Курсом  валют  НБУ“ 
я  працював  протягом двох місяців. 
Перший прототип програми запустив 
в  інтернет-магазин  „Майкрософту“ 
після  трьох  тижнів  роботи.  Потім 
зробив  9  оновлень,  які  покращили 
функціональність.

Від кінця липня до середини лис-
топада Юрій Дубенський є одним  із 
наймолодших  слухачів  ІТ-Академії 
компанії SoftServe. Через юний вік хло-
пець не може претендувати на негайне 
працевлаштування після презентації 
своїх напрацювань. Але сертифікат про 
закінчення курсів  SoftServe  і добрий 
практичний досвід — це теж добрий 
подарунок собі до вісімнадцятого дня 
народження.

Анна ГЕРИЧ
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екскурсія в науку

Інститут працює, як за академіка Підстригача

Ми в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
НАН  України (ІППММ): за кілька годин сюди прийдуть студенти кафедри при-

кладної математики Політехніки, і директор інституту, член-кореспондент НАН України 
Роман Кушнір прочитає їм лекцію. А наразі Роман Михайлович показує фото випускни-
ків математичного факультету Львівського університету 1951 року: знані у науковому 
світі академіки Ігор Юхновський, Володимир Панасюк і нарешті Ярослав Підстри-
гач — видатний математик-механік, засновник, а з 1990 року патрон ІППММ. Мину-
лого місяця інститут відзначив 35-річчя: відбулися наукові читання, низка працівників 
отримали відзнаки від Національної академії наук України, Західного наукового центру 
НАН України і МОН України, подяки за вагомі наукові здобутки і довголітню працю від 
дирекції і профкому інституту.

Мрія науковця
— Після закінчення універ-
ситету Ярослав Степанович 
Підстригач працював у Фізи-
ко-механічному інституті (до 
1964 року Інститут машиноз-
навства  і  автоматики АН). 
Після захисту кандидатської 
дисертації різко змінив на-
прям  досліджень —  по-
чав  займатися  термоме-
ханікою,  тобто  вивченням 
поведінки  тіл  при  нагрі-
ванні  їх  високими  темпе-
ратурами, моделюванням 
взаємопов’язаних процесів 
різної фізичної природи,  їх 
впливу  на міцність,  функ-
ціональність  конструкцій. 
У  1961 році  у ФМІ Ярослав 
Степанович очолив спочат-
ку науковий відділ, а потім 
створив на його базі сектор 
математики і механіки, був 
його  керівником. Але мав 
мрію —  відродити  славні 
традиції  Львівської  мате-
матичної школи  (пов’язані 
з  іменами Стефана Банаха, 
Ярослава  Лопатинського, 
інших),  об’єднати  талано-
витих математиків — і ство-
рити  окрему  інституцію 
в  галузі  математики,  ма-
тематичного моделюван-
ня, математичних проблем 
механіки.  1973  року  орга-
нізував  Львівський  філі-
ал  математичної  фізики 
Інституту  математики  АН 
України. А після нових на-
укових досягнень  і  їх прак-
тичного втілення, в 1978-му, 
у  вересні,  на  базі  філіалу 
було створено Інститут при-
кладних проблем механіки 
і математики, яким Ярослав 
Степанович керував до кін-

ця життя. Після його смерті 
в 1990 році інститут пережив 
нелегкі часи, — розповідає 
професор  Роман  Кушнір, 
який очолює ІППММ останні 
десять років.

Нині  інститут —  одна 
з  провідних  академічних 
наукових  установ України. 
Визнанням  для  Романа 
Михайловича є оцінка пре-
зидента  НАНУ,  академіка 
Бориса Патона, висловлена 
у жовтні минулого року під 
час  заслуховування  звіту 
інституту на засіданні Пре-
зидії НАН України: інститут 
працює, як за Ярослава Сте-
пановича.  Нині  в  ІППММ 
47 докторів, понад 100 кан-
дидатів  наук.  Тут  науково 
зростало чимало фахівців, 
які працюють у вишах, на-
самперед Західної України. 
У  Політехніці  це,  до  при-
кладу,  професори  Петро 
Каленюк,  Володимир  Іль-
ків, Роман Мусій, Михайло 
Сухорольський, Лідія Бази-
левич, Зіновій Нитребич.

Системний підхід
У підготовці наукових кадрів 
в інституті й тепер керують-
ся системним підходом ака-
деміка Підстригача. Колись 
він доклався до створення 
Львівського  фізико-мате-
матичного  ліцею, Малої 
академії  наук,  ініціював 
відбір талановитих дітей ще 
на рівні школи (зокрема, по 
селах), потім їх скеровували 
у  виші,  залучали  на  філії 
кафедр, в аспірантуру — аж 
до  академічних  установ. 
Нині  серед  180  наукових 
працівників  ІППММ  тре-

тина — молоді. В  інституті 
активно працює Рада моло-
дих учених і спеціалістів на 
чолі з Юрієм Токовим, який 
цього року  став доктором 
фізико-математичних наук.

— Наша  наукова  га-
лузь —  складна,  вимагає 
нелегкої  праці;  це  не  та 
галузь,  де  за  рік-півтора 
можна щось скомпілювати. 
Коли молода людина спро-
можна  і  готова  до  праці, 
має можливість спробувати 
розпочати  свій  науковий 
пошук. А ми намагаємося 
з’ясувати, що саме їй цікаво, 
підшукати наукового керів-
ника.  Залучаємо молодих 
людей до конкурентоспро-
можної  тематики.  Є  пер-
спективи: отримання  гран-
тів  (наприклад,  від DAAD, 
фонду  Фулбрайта  тощо), 
стажування  у  провідних 
наукових  центрах  за  кор-
доном. Скажімо, професор 
Віктор  Бербюк,  який  нині 
працює  в  Чалмерському 
технологічному університеті 
у Швеції, щороку надсилає 
запрошення для магістрів 
на навчання за докторською 
(у нас це аспірантська) про-
грамою, — розповідає Ро-
ман Михайлович.

У  2006  році  академіч-
ні  установи  (серед  них 
й  ІППММ) й  інститути По-
літехніки  підписали  угоду 
про  співпрацю.  Спільно 
створили навчально-науко-
вий центр із правами Відді-
лення цільової  підготовки 
НАНУ; нині в інституті діють 
філії  кафедр Політехніки. 
Особливо тісними є зв’язки 
з  кафедрою  прикладної 
математики,  випускником 

якої, до слова, є й директор 
ІППММ:

— Спеціальність  „при-
кладна математика“  є  уні-
версальною: фахівець у цій 
галузі вміє мислити, роз в’я-
зу вати  складні  задачі,  він 
знайде  застосування  своїх 
знань  у  будь-якій  сфері: 
економіці, страхуванні, ІТ… 
Звичайно, і в науці. Минуло-
го року до нас в аспірантуру 
вступило  сім  вихованців 
кафедри. Мене  тішить, що 
її завідувач — професор Пе-
тро Костробій,  вихованець 
академіка Ігоря Рафаїловича 
Юхновського, — добре знає, 
що  таке  фундаментальна 
наука. На кафедрі є чимало 
серйозних  науковців,  до 
роботи  залучено  і  вчених 
нашого  інституту, —  каже 
директор ІППММ.

Математика 
як фундамент

Свого часу саме під опікою 
цих учених свої перші кроки 
в  науку  зробили магістри 
з  прикладної математики, 
випускники  Політехніки, 
а  нині  аспіранти  ІППММ 
Юрій Тайстра й Антон Кузь. 
Юрій  працює  в  галузі  за-
гальної  теорії  відносності 
й  астрофізики  під  науко-
вим  керівництвом  докто-
ра  наук  Володимира  Пе-
лиха.  Репрезентує  відділ 
диференціальних  рівнянь 
і  теорії  функцій,  історія 
якого  пов’язана  з  іменем 
відомого  вченого  Віталія 
Скоробогатька.  Науковці 
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відділу —  серед  виконав-
ців  цільових  комплексних 
програм НАНУ з космічних 
досліджень.

— Вивчаємо природу за 
межами нашої планети, — 
розповідає Юрій. —  Нас 
цікавлять  середовища,  де 
діють  сильні  гравітацій-
ні  поля,  наприклад,  чорні 
діри. Я працюю з рівняння-
ми, що описують поширен-
ня електромагнітних хвиль 
у гравітаційному полі. Моя 
тема —  „Електромагнітні 
і спінорні поля в алгебрично 
загальних  просторах“ — 
дещо  специфічна  і  відда-
лена від  того, що я вивчав 
в університеті, але не бачу 
в цьому непереборної пере-
шкоди: математика є фунда-
ментом для багатьох наук, 
а  отримані  у  виші  знання 

дозволяють мені  розвива-
тися далі.

Молоді науковці багато 
працюють самостійно. Чима-
ло часу забирає аналіз фахо-
вих матеріалів, обчислення, 
підготовка статей. Аспірант 
третього року навчання Ан-
тон Кузь працює під керівни-

цтвом члена-кореспондента 
НАН України Богдана Пташ-
ника,  який  очолює  відділ 
математичної фізики ІППММ. 
Хлопець уже по суті  завер-
шив основні дослідження:

— Я більше схильний до 
чистої математики. Тема моєї 
дисертації —  „Задачі  з  ін-

тегральними умовами для 
еволюційних рівнянь“. Ево-
люційні рівняння описують 
будь-який процес, який роз-
вивається в часі. Наші наукові 
результати можна викорис-
товувати  для  конкретних 
фізичних моделей, таких як 
процес  поширення  тепла 
в тілі, чи в задачах матема-
тичної біології, які описують 
зростання популяції  і  т.  д. 
Можливості  використання 
математики — дуже широкі.

Як  талановитий  моло-
дий учений Антон минулого 
року отримав премію Львів-
ської ОДА  і ЛОР. Попри всі 
труднощі, пов’язані з фахом, 
і недооціненість статусу на-
уковця в нашій країні, хлопці 
все ж задоволені роботою 
і своє майбутнє бачать у науці.

Ірина ШУТКА

техносвіт

Аудіобібліотека від YouTube. YouTube 
запустив безкоштовну аудіобібліотеку. 
Тут наразі доступні 150 треків, які мож
на вільно завантажувати в mp3форматі 
й використовувати на власний розсуд. 
Записи можна сортувати за жанром, на
строєм, музичним інструментом тощо. 
YouTube продовжує шукати музикантів, 
готових надати свої треки для безко
штовного використання.

Українські ракети — у Космос. Наші 
фахівці в галузі ракетнокосмічної 
техніки — учасники різних проектів. 
Як повідомила пресслужба Державного 
конструкторського бюро „Південне“, 
18 вересня США запустили новий 
космічний корабель для доставки ван
тажу (продуктів харчування, одягу) на 
Міжнародну космічну станцію. На орбіту 
корабель вивела ракета „Антарес“, до 
розробки якої долучилось КБ „Півден
не“, а до виготовлення — Південний 
машинобудівний завод у Дніпропетров
ську спільно з іншими українськими 
підприємствами; наші спеціалісти брали 
участь і в підготовці та здійсненні запус
ку. Минулого місяця українська ракета 
також вивела на орбіту супутник зв’язку 
Amos4 (Ізраїль).

Нові iPhone’и від Apple. Компанія Apple 
представила два нові телефони: пре
стижний iPhone 5S і його бюджетну 
версію iPhone 5C. 5S має швидший 
процесор, вдосконалену камеру, ін. 

Проте найцікавіше — функція зчи
тування відбитка пальця для іденти
фікації власника (замість паролю); 
це робитиме сенсор на головній 
кнопці смартфона. За інформацією 
Apple, відбитки зберігатимуться лише 
у пам’яті пристрою. На думку аналіти
ків, ця технологія допоможе захистити 
інформацію від крадіжок. Новинки бу
дуть доступні у США, Австралії, Європі 
(але не в Україні); найбільшим ринком 
мав би стати китайський. У Штатах 
5С з 16 ГБ пам’яті коштуватиме 99, 
а 5S — від 199 до 399 $.

Як „місити“ метал. Молоді науковці До
нецького фізикотехнічного інституту 
імені О. Галкіна НАН України запропо
нували новий енергоефективний спосіб 
отримання високоякісного дроту: під 
час прокатки так „замісити“ метал, 
аби довести його зерна (кристаліти) 
до розмірів наночасток. Як пояснюють 
учені, запропонований підхід дозволяє 
покращити властивості металу (міц
ність, пластичність), а також економити 
енергоресурси, відтак кошти. Розробку 
висунули на здобуття премії Президента 
для молодих учених.

Дорожній футуризм-1. ТельАвів може 
стати першим містом у світі з футу
ристичною системою громадського 
транспорту. Нова система SkyTran, яку 
позиціонують як швидку, недорогу 
й екологічно чисту альтернативу іншим 
видам міського транспорту, — резуль
тат співпраці NASA і компанії Skytran. Це 

буде легкий вагончик, який „живиться“ 
електричним струмом на магнітній 
підвісці і який пасажир може викликати 
з допомогою смартфона або спеціаль
ного терміналу. У майбутньому роз
робники мають намір зробити систему 
ще й „найзеленішою“ у світі — з допо
могою сонячної енергії. У США будують 
робочий прототип системи.

Дорожній футуризм-2. Компанія SpaceX 
представила проект транспортної 
системи Hyperloop, що передбачає пере
везення пасажирів на далекі відстані: 
спеціальні капсули, піднята над землею 
система труб із аеродинамічними еле
ментами управління, швидкість — до 
1220 км/год. Відтак відстань між Лос
Анджелесом і СанФранциско (близько 
600 кілометрів) зайняла б приблизно 
півгодини.

Дорожній футуризм-3. Автомобіль
самохід з’явиться в продажу вже 
2020 року, прогнозують автовироб
ники. Нещодавно було протестовано 
один із прототипів авто, що рухається 
без водія. Чимало ключових елемен
тів такої машини вже розроблено: 
моделі можуть відстежувати інші 
об’єкти, самотужки паркуватися. 
Поширена думка, що самоходи — 
це менше заторів (адже обиратимуть 
оптимальний шлях), економія паль
ного, зниження кількості летальних 
випадків на дорозі.

За матеріалами інформагенцій

Св
ітл

ин
и 

Ір
ин

и 
Ш

ут
ки



10 ч. 28 [2828] 
3 — 9 жовтня 2013[СТУДІЇ]

видання політехніків

Заощаджуйте час — читайте афоризми

Колись батько вчив мене, що най-
кращий подарунок — це книжка. 

А є люди, які вважають за потрібне 
дарувати гроші — мовляв, уродин-
ник, іменинник (чи інший „адресат“) 
сам придбає, що йому треба. Але 
можна водночас презентувати одне 
й друге: таким подарунком міг би 
бути виданий минулого року у „Логос 
Україна“ словник афоризмів „Гроші“.

Насправді  ця  книжечка  розміром 
70×84  мм  „відбрунькувалася“  від 
ґрунтовнішого  видання —  „Словни-
ка  економічної  афористики“  (Укл.: 
А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 
2013. — 444 с.). Словник містить по-
над  3000  афоризмів  з  економіки, 
менеджменту  та  підприємництва. 
Наприкінці — покажчик  імен  із  ко-
роткою найважливішою  інформаці-
єю про кожного цитованого автора. 
Для найширшого кола зацікавлених 
читачів.

Відомі у Політехніці (й, очевидно, 
серед науковців-економістів) автори 

ґрунтовних термінологічних словни-
ків фінансово-економічної тематики 
Анатолій  Загородній  та  Геннадій 
Вознюк  збирали  економічні  афо-
ризми  впродовж  тривалого  часу. 
Цей жанр дає змогу під час лекцій 
і практичних занять вживати до теми 
якісь  цікаві  та  влучні  вислови.  Це 
дуже добрий наочний матеріал для 
студентів, додатковий матеріал для 
зацікавлення. Але більшість видань 
афоризмів  російською  та  іншими 
мовами. Тому виникла ідея зібрати 
спеціалізовані  афоризми в одному 
виданні українською — для україн-
ського читача.

Афоризми на економічну тематику 
розміщені в алфавітному порядку за 
ключовими  словами  (аванс,  адмі-
ністратор,  акціонер  і  т.  д.).  Укладачі 
використали  й  українські  джерела, 
і російські, і польські, і деякі інші; там 
є античні автори, Вольтер, Монтеск’є, 
Ґете, Станіслав Єжи Лєц, Ядвіґа Іпохор-
ська, багато інших. Адже на економіч-
ну тематику висловлювалось чимало 
різних  людей:  літературні  класики, 

філософи, економісти, політики, жур-
налісти тощо.

Згодом з’ясувалося, що найбільше 
афоризмів, пов’язаних із економічни-
ми термінами, — про  гроші  (це оче-
видно, адже як словом, так і явищем 
послуговуються не лише економісти, 
як, скажімо, акціями тощо). Відтак від 
словника „відбрунькувався“ міньйон 
„Гроші“.  Цьогоріч  вийшло ще  одне 

малоформатне  видання —  словник 
афоризмів-визначень  „Економіка. 
Підприємництво. Менеджмент“, який 
містить стислі й влучні дефініції термі-
нів цієї тематики.

Попри позірну легкість  (маленькі 
розміри і „несерйозний“ жанр) в осно-

ві видань — серйозна робота: укладачі 
збирали афоризми,  впорядковували 
їх  за  алфавітом,  при  перекладі  під-
шуковували  відповідну  українську 
термінологію.

— Афоризм — це метафора,  це 
сконденсована реальність, це певна 
детонація в інтелектуальному єстві, яка 
викликає  своєрідну ланцюгову реак-
цію. Коли прочитав афоризм, доходиш 
якоїсь істини найкоротшим шляхом — 
асоціативно-метафоричним.  Кілька 

слів, сконденсована думка — і вима-
льовується якийсь шматок життя. То ці-
кава робота. І цікавий спосіб читання. 
Афоризм через таку свою надзвичайну 
змістову насиченість  і  асоціативність 
читається  невеликими  порціями. 
Маєш і настрій відповідний, є певний 
сміховий, гумористичний ефект. Таким 
чином, це своєрідна розвага і водно-
час пожива для думки, — вважає один 
із укладачів Геннадій Вознюк.

У міньйоні  „Гроші“  знаходжу  як 
загальновідомі афоризми („Не в гро-
шах щастя, а в  їх кількості“, Михайло 
Генін), так і не дуже поширені („Освіта 
коштує  грошей. Неуцтво —  також“, 
Клаус Мозер). З якимись погоджуєшся 
одразу („Гроші — все те, що використо-
вується як гроші“, Джон Хікс), з іншими 
твердженнями хочеться  сперечатись 
(„Гроші — головне в житті, і ця аксіома 
має бути закладена в основу кожної 
здорової моралі — як особистої,  так 
і  національної“,  Бернард Шоу). Ще 
якісь мають особливий гумор („За гро-
ші не можна купити одного — бідності. 
Тут потрібно звернутися по допомогу 
на фондову  біржу“,  Роберт Орбен). 
А є й авторські („Щоб заробляти гроші, 
треба їх витрачати“, Геннадій Вознюк).

У  „Словнику економічної афорис-
тики“  є  прості,  загальновідомі  (зате 
дізнаємося,  хто  насправді  автор): 
(„Антиреклама —  також  реклама“, 
Костянтин Кушнер;  „Багатство визна-
чається не тим, що людина має, а тим, 
яка вона є“,  Генрі Бічер;  „Бідність не 
в зменшенні майна, а в збільшенні не-
наситності“, Платон). Є  гумористичні 
(„Аудитори — це загони, що спостері-
гають за битвою з безпечного пагорба, 

а коли бій закінчено, вони спускаються 
підрахувати  загиблих  та добити баг-
нетами поранених“, NN). А є  такі, що 
думаєш: справді, це ж очевидно („Аук-
ціон — конкуренція покупців замість 
конкуренції продавців“, Віктор Кротов).

І насамкінець — витяг  із  „Замість 
передмови“, бо саме він найпромовис-
тіший:  „Заощаджуйте час — читайте 
афоризми“ (Юрій Базилєв).

Афоризми читала Тетяна ПАСОВИЧ

ІДЕЇ ― це капітал, що дає відсотки лише в руках 
таланту.  Антуан де Ривароль

СУСПІЛЬСТВО нині ― цивілізована орда, яка 
складається з двох могутніх племен: тих, хто 
недоїдає, і тих, хто нудьгує.  Джордж Байрон
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нам сьогоднішнім від українців XV – XVII 
століть — храм Святого Юрія  в Дро-
гобичі  (останню  суттєву перебудову 
якого у  1678 р. зробив Григорій Тесля 
з Дрогобича). — Той період був багатий 
на будівництво дерев’яних храмів, цінні 
розписи, але минав час,  і деякі церк-
ви розбирали, перемальовували. На 
формування такого особливого стилю, 
який є у цій святині, суттєво впливало 
те, що Дрогобич мав демократичні за-
сади (як і всі галицькі міста), тож розумні 
художники (з другої половини XVІІ і до 
середини — XVIIІ ст. над оформленням 
інтер’єру в цій церкві працювали Сте-
фан та  Іван Медицький, отець Василь 
Глібкевич  і отець Петро Метельський), 
священики  творили феноменальне 
мистецтво. Ці розписи різнилися від 
інших, схожих не було ніде — така ге-
ніальність виростала з глибоких знань. 
Ще важливий момент, що в Галичині не 
було традиції замальовувати старе (то 
тепер так нищать), відповідно в церкві 
збереглися всі розписи зверху донизу, 
не ушкоджена й сама архітектура. Часом 
говорять, що це народний стиль, але 
насправді — професійна робота. На-
віть сьогодні фахівці, які приїжджають 
з-закордону  і бачать дерев’яні будівлі, 
їхні форми, кажуть, що це міг зробити 
лише академік архітектури. Майстер не 
просто будував церкву, а враховував, 
як вона виглядатиме з різних точок. Це 
зараз храми будують будь-де, це непра-
вильно. Не знаю як пояснити, але часом 
ідеш вулицею, бачиш церкву і тебе не 
тягне туди, не кажу вже про сучасний 
інтер’єр.  Тоді й  іконописці були осо-

бливі: змалку хлопчик роз-
тирав фарбу, тобто виростав 
у церковному середовищі 
і  в  15 – 16  років  вже мав 
відповідні  знання. Відтак 
художники,  архітектори 
були  самобутні.  Чесність 
їхньої  творчості породжує 
молитву  і  чудотворність. 
Важливо й те, що творців 
не обмежували, тобто вони 
писали так, як підказувало 
серце. Адже, якщо робити 
за канонами або коли декілька людей 
малюють ікони, тоді все виходить не так 
щиро. А в українському сакральному 
живописі головним був індивід: іконопи-
сець малював образ і сам робив розпис 
храму; навіть батько з сином не робили 
разом. В українських церквах головна 
тема — спасіння, воскресіння, тоді як 
на Заході провідною темою є розп’яття, 
трагедії. Я зробив висновок, що нація, 
яка живе від Різдва до Великодня — не-
переможна.

Зберегти — головне 
завдання сьогодення

Грант, який отримали для збережен-
ня храму, планують використовувати 
цільово: на охоронну і протипожежну 
сигналізації,  також мінятимуть елек-
тромережу (бо хоча й зроблена добре, 
але ще сорок років тому). Крім цього, 
ще десять років тому церква затекла. 
Як  наголосив  реставратор,  головне 
зав дання — зберегти. Є поміж плана-
ми й реконструкція вікон, щоб були, як 
колись, з вітражами.

Розмірковував Лев Скоп 
і  про  проблему  нищен-
ня дерев’яних храмів. Зо-
крема наголосив, що  те, 
що роблять з дерев’яними 
церквами  деякі  сільські 
громади і священики — все 
через  малограмотність. 
Перед науковцями-мисте-
цтвознавцями стоїть досить 
непросте завдання — мак-
симально підняти рівень 
духовенства  і  художників. 

Саме про традиції українського  іконо-
писання нещодавно видав книгу Лев 
Скоп („Техніка та технологія українсько-
го церковного малярства  у  Галичині 
XV – XVIII ст.“), яку презентував на Фо-
румі видавців.

— Зазвичай  так  званими рестав-
раціями  руйнують  те,  що  вдалося 
вберегти у часи воєн: викидають ґонт, 
а перекривають бляхою (на це знахо-
дять кошти!); через несправну електро-
мережу церкви горять — я би судив за 
це, бо здебільшого трапляється через 
людську  халатність;  обмуровують 
храм, а потім дерев’яну основу вики-
дають… Це страшна трагедія! Колись 
усі пам’ятки архітектури мали таблицю, 
на якій було вказано, що пошкодження 
карається  законом. Це мало фантас-
тичний вплив: священики, бачачи цей 
припис, не дозволяли робити жодних 
реконструкцій без дозволу відповідних 
фахівців. А це невігластво почалося на 
початку 90-х років минулого століття, 
коли  вирішили  церкви  повернути 
громаді. Священики починали робити 
все по-новому: іконостаси перезолочу-
вали, викидали… Та подивитися навіть, 
як  зараз Львів нищать. До прикладу, 
церква Онуфрія у Львові:  унікальний 
амвон XVII ст. розібрали і викинули, бо 
збільшували площу. Там колись був му-
зей книги, покійний Борис Возницький 
стільки років усе зберігав, а зараз давні 
розписи перемалювали,  скульптуру 
Онуфрія викинули. А що вже говорити 
про провінцію.

Наша культура завжди була євро-
пейська,  і церква в Дрогобичі є взір-
цем. Дуже добре, що вона ввійшла до 
списку ЮНЕСКО, що  її  відвідали  такі 
високоповажні  гості,  як до прикладу 
попередній  і  теперішній посол США, 
бо це стимулює місцеве населення та 
владу задуматись, наскільки унікальну 
пам’ятку маємо.

Наталія ПАВЛИШИН

дерев’яні церкви

Спадщина національного духу і ментальності
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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Заява Товариства „Просвіта“  
Національного університету „Львівська політехніка“

Ми, професори і студенти Львів-
ської політехніки — члени Това-

риства „Просвіта“, глибоко вражені 
рішенням Харківської міської ради 
про демонтаж меморіальної таблиці 
на честь великого українського і світо-
вого вченого Юрія Шевельова (Шере-
ха) і її брутальним знищенням.

Юрій Шевельов (1908 – 2002) — один 
із  найвизначніших  українських  ін-
телектуалів  ХХ  століття,  видатний 
мовознавець,  літературознавець, 
культуролог,  творча  спадщина якого 
становить близько 900 праць і посідає 
значне місце у скарбниці світової на-
уки, 25 років прожив у Харкові, вважав 
його  своїм рідним містом  і  залишив 
добру пам’ять про себе.

Закінчивши Харківський універси-
тет, а згодом захистивши кандидатську 
дисертацію, він викладав в альма-ма-
тер, у 1941 – 43 роках завідував кафед-
рою української філології.

Після  війни Шевельов  працював 
в  Українському  вільному  універси-
теті  в Мюнхені  (Німеччина),  читав 
лекції  з  російської  і  української мов 
у Люндському університеті  (Швеція). 
З  1952  року  проживав  у  США  і  вже 
нев довзі здобув славу найвідомішого 
у  світі  славіста. Він був професором 
Гарвардського і Колумбійського універ-
ситетів, президентом Української віль-
ної академії наук у США. Завдяки Юрію 
Шевельову українська мова ввійшла 
у сферу світових наукових інтересів.

Своїми  дослідженнями  вчений 
спростував офіційну радянську доктри-
ну про  існування  східнослов’янської 
єдності, „братньої колиски трьох мов: 
російської, білоруської й української“. 
Йому  вдалося науково довести, що 
українська мова бере свій початок із VII 
століття, а завершує формування у XVI ст. 
Ці та  інші незаперечні  істини зробили 
вченого персоною нон-грата в СРСР.

Після багатьох десятиліть  забуття 
незалежна держава Україна повернула 
собі  ім’я видатного науковця — Хар-
ківський університет і Києво-Могилян-
ська академія надали Юрію Шевельову 
титул почесного доктора, а Національ-
на  академія наук України —  звання 
академіка.

Незважаючи на похилий вік,  уче-
ний майже щороку приїжджав в Укра-
їну,  всіма  силами допомагав  своїм 
землякам. За його ініціативи в середо-
вищі еміґрації  створили фонд „Друзі 

Харкова“, який фінансово підтримував 
журнал „Березіль“, українські церкви, 
театр,  музеї.  Свою Шевченківську 
премію Юрій Шевельов віддав на роз-
виток Харківської школи № 6. Книги 
письменника — це енциклопедія хар-
ківського життя першої половини ХХ 
століття, неупереджена розповідь про 
українську  інтелігенцію,  студентство, 
неповторну ауру „першої столиці“.

Особливий  внесок  він  зробив 
у  розвиток  Історико-філологічного 
това риства, яке у 2011 році рекомен-
дувало топонімічній комісії міста уві-
ковічити вченого у Харкові. Харківська 
влада доз во лила на  головній вулиці 
міста  встановити пам’ятну  таблицю 
видатному землякові, і раптом — пе-
редумала.

Науковці провідних університетів 
США, Канади і Британії звернулися до 
міської  влади Харкова  із  проханням 
зберегти  пам’ятну  дошку,  але  їхню 
думку проігнорували. Як наслідок — 
негідники вщент розтрощили щойно 
встановлену меморіальну  таблицю 
(проект  знаного  харківського  худож-
ника-графіка  В.  Бондаря,  скульптор 
О. Демченко), кошти на встановлення 
якої  збирали  чесні  харків’яни. Осо-
бливо  обурює, що  в  українському 
Харкові — одному з провідних центрів 
наукової думки — знайшлися люди, 
які,  навіть  не  пізнавши багатющого 
доробку вченого  і не оцінивши його 
доброчинності,  сокирою  і  кайлом 
завдали  удару по  українській науці, 
культурі, національній пам’яті.

Чиї  інтереси  захищають  вандали 
ХХІ століття, які насмілилися звинува-

тити вченого в тому, що він, як і мільйо-
ни інших українців, жив і працював під 
час німецької окупації? Всім відомо, 
що Юрій Шевельов у ті роки, як і все 
своє життя, займався наукою. З нацис-
тами не співпрацював, бо ненавидів як 
гітлеризм, так  і  сталінізм. Мав повне 
право назватися „фольксдойчем“, що 
врятувало б його родину від  голоду 
і страждань, але не зробив цього.

То  як же  треба ненавидіти неза-
лежну Україну, щоб у такий ганебний 
спосіб зневажати її найкращих синів, 
виливати  на  них  цистерни  бруду 
й брехні! На такий нікчемний вчинок 
могли зважитися лише дикі  варвари 
або  убогі  духом  невігласи-україно-
фоби,  які  не можуть  вибачити Ше-
вельову  визначення найстрашніших 
ворогів  України  всіх  часів:  „Москва, 
український провінціалізм і комплекс 
Кочубеївщини“.

Ім’я Юрія Шевельова з його бага-
тющою творчою  і науковою спадщи-
ною,  глибокою ерудицією, широким 
обсягом мислення, ясним розумінням 
України і світу давно вписано золотими 
літерами в українську і світову історію. 
Ми, просвітяни Львівської політехніки, 
переконані, що пам’ять про Юрія Ше-
вельова неминуче буде  відновлено 
і  в  Харкові,  а  ініціатори  і  виконавці 
цього ганебного злодійства назавжди 
вкрили себе неславою і зневагою міль-
йонів українців  і  світового наукового 
товариства.

Рада Товариства „Просвіта“ 
ім. Т. Шев ченка Національного  

університету „Львівська політехніка



13ч. 28 [2828] 
3 — 9 жовтня 2013 [ПРОСВІТА]

до 145-річчя „Просвіти“

Іван Буцманюк  
повертається в Україну

Неприборканий
Іван Буцманюк був одружений з Анною 
Островською  (1869 – 1957),  з  якою мав 
дев’ятеро дітей. Сім’я  „управителя дво-
класної  школи“  ледве  зводила  кінці 
з кінцями (про матеріальне становище на-
родного вчителя в Галичині можна судити 
з  того, що,  за даними  історика Василя 
Кучерука,  на  одного  злочинця  в  тюрмі 
держава виділяла більше коштів, ніж на 
народного вчителя, а таких у 1896 р. було 
2318), але він намагався всім дітям дати 
освіту.

Та не тільки злидні робили його життя 
нестерпним — поета-патріота, просвітя-
нина, вчителя і непримиренного борця 
з  несправедливістю цькували польські 
шовіністи,  зокрема  перемишлянський 
староста Пілятовський та „предсідатель“ 
Зубрицький.  Іван  Буцманюк шукає  за-
хисту  від місцевих владних чиновників 
у К. Студинського та радника О. Барвін-
ського, а також просить допомогти йому 
перевестися  „службовою дорогою“ до 
іншого міста, в якому „є чоловічі та жіночі 
вищі школи, де міг би посилати 4 дітей 
з дому пішки до школи, а котрі я тепер, 
гірко  бідуючи,  удержую  на  станції…“ 
(1907 р.).

Прохання  вчителя  задовільнили  аж 
через рік по тому і перевели до Винограда 
на Товмаччині. Але тут невгамовний Буц-
манюк стає поперек горла москвофілам. 
Не менш затяті  вороги українства й не-
перебірливі  у  засобах,  вони вдавалися 
навіть до замахів на його життя („стріляно 
до мене  з  револьвера  з  засідки,  коли 
я вечором вертав з містечка“).

Отож,  із  зміною місця  праці, життя 
Івана Буцманюка ніяк не поліпшилося. 
У листах до К. Студинського  і О. Барвін-
ського  від  1914  р.  він  пише:  „Удержую 
у  Львові  в школах  6  дітей,  з  котрими 
перемешкує жінка, а при мені було двоє 
наймолодших, з котрих перед 2 тижнями 
одна донька умерла…“.

Незважаючи на  горе,  злидні,  пере-
слідування,  Іван Буцманюк не полишає 
ні на мить своєї боротьби і просвітницької 
діяльності.

Ще в Уневі він активно працює в „Про-
світі“ (був головою її місцевого осередку), 
бере участь у відкриттях у селах народних 
домів,  читалень,  кас  взаємодопомоги, 
а  також — в  учительських  товариствах 

„Взаїмна поміч галицьких і буковинських 
учителів і учительок“ у Львові і у „Видав-
ничій  спілці  українських учителів“ у Ко-
ломиї, дописує в  учительський часопис 
„Прапор”.

Разом  із перемишлянським суддею 
Володимиром Сингалевичем,  відомим 
українським  громадсько-політичним 
діячем  Галичини,  намагається  змінити 
життя  і підняти національну свідомість 
селян.

У листі до О. Охрімовича від 10 червня 
1908 р.  читаємо:  „Організатором Пере-
мишлянщини є суддя В. Сінгалевич. Йому 
помагаю і я. (…). По моїм і судді відході 
з Перемишлянщини повіт  сей що тепер 
щойно зачав трошки підноситися під огля-
дом національного освідомлення і орга-
нізації знову упаде, а ляхи і москвофіли 
розґаздуються тут. А маємо вже в Пере-
мишлянах власний будинок  „Народний 
дім“, касу повітову, „Боян“ — товариство 
співоцьке, філію товариства педагогічного 
і взаємопоміч учительську  (…). Щоби те 
все не пропало, постановив я  і Сінгале-
вич перевести якусь організацію в повіті 
на  тривкіших основах“.  Іван Буцманюк 
пропонує громаді села об’єднатися в ор-
ганізацію,  визначає  її  завдання  і  подає 
докладний план дій.

Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде.Початок у числі 27

наш календар
6 жовтня — День працівників 
освіти.
8 жовтня — День газети „Ауди-
торія“.

Пам’ятні дати
3.10.1881 — народився Михайло 
Возняк, український літературо-
знавець, історик літератури.
3.10.1938 — помер Віктор  Ко-
сенко, український композитор, 
піаніст.
4.10.1891 — народився Юрій 
Клен (Освальд Бурґгардт), укра-
їнський поет-неокласик.
4.10.1930 —  померла  Олена 
Пчiлка,  українська письменни-
ця  та перекладачка, мати Лесі 
Українки.
4.10.1934 —  померла Марія 
Заньковецька, геніальна україн-
ська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, 
німецький фізик, якого називали 
„батьком квантової фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-
Ігор Антонич, український поет, 
прозаїк,  автор збірок „Три пер-
стені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 —  помер  Микола 
Трублаїнi,  український  пись-
менник.
6.10.1876 — народився  Сергій 
Єфремов,  український  учений-
літературознавець,  публіцист, 
громадський діяч.
6.10.1881 — народився  Іван Ко-
черга, український драматург.
6.10.1914 — народився Тур Хе-
йєрдал,  норвезький етнограф, 
археолог,  мандрівник  і  пись-
менник.
6.10.1926 — помер Володимир 
Гнатюк, визначний український 
фольклорист i літературознавець.
7.10.1253 — коронація Данила 
Галицького в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода геть-
мана Петра Дорошенка з Поль-
щею.
7.10.1885 — народився  Нільс 
Бор,  данський фізик,  творець 
першої  квантової  теорії  атома, 
лауреат Нобелівської премії.
8.10.1917 — помер Сергій Василь-
ківський,  талановитий  україн-
ський художник.
8.10.1938 — розстріляний  Гнат 
Хоткевич, український письмен-
ник, актор, мистецтвознавець.
8.10.1938 — в Ужгороді створили 
перший  автономний  уряд  За-
карпаття.
9.10.1655 — перемога військ Бог-
дана Хмельницького над поля-
ками під Городком біля Львова.
9.10.1904 — народився Микола 
Бажан,  український  поет,  ака-
демік.
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27 вересня українська єпархія свя-
того Володимира в Парижі на чолі 
з єпископом Борисом (Ґудзяком) 
придбала церкву у Санлісі (45 км 
від Парижа) поpуч із Абатством 
святого Венсана, яке заснувала 
королева Франції Анна Ярославна 
у 1060 році. З листопада ця церква 
функціонуватиме як храм УГКЦ, 
при якій діятиме культурний центр 
Анни Ярославни, метою якого буде 
представляти українську культуру 
та розвивати українськоєвропей
ську співпрацю. Двері новоприд
баного храму відкриються для всіх 
охочих 16 листопада. Цього дня тут 
відслужать урочисту Архієрейську 
літургію. А 17 листопада українці 
зможуть взяти участь у поминаль
ній Архієрейській літургії в Соборі 
Паризької Богоматері, щоб спільно 
помолитися за невинно убієнні 
жертви Голодомору в Україні.

100-річчя пам’ятника Тарасові 
Шевченку відсвяткували 29 вересня 
у Винниках. З цієї нагоди відбулася 
низка заходів, зокрема відкриття 
виставок „Львівські художники 
шляхами Кобзаря“ та „Шевченкі
ана“ Софії КараффиКорбут. Біля 
пам’ятника Кобзареві відбулася уро
чиста академія, панахида за участю 
представників усіх конфесій Винник 
та покладання квітів.

В Україні до роковин Голодомору 
зберуть 80 історій від очевидців, 
які пережили голод 1932 – 33 років. 
Спогади свідків Геноциду записують 
на відео та щодня викладають на 
сайті проекту sharethestory.ca по 
одному запису. 23 листопада, у День 
пам’яті жертв Голодомору, їх тут 
буде 80. Реалізація проекту стала 
можлива завдяки пожертві у пам’ять 
про двох хлопчиків — Василя 
і Сашка, брат яких Микола вижив 
і ніколи не забуде, як його братики 
померли з голоду весною 1933 року 
в селі Козацьке Сумської області. 
Сьогодні можна вже переглянути 
23 відео із записом очевидців, які 
також містять текстову розшифров
ку розмов і переклад російською 
та англійською мовами. Проект 
здійснюється під егідою Конгре
су українців Канади та Світового 
конгресу українців у партнерстві 
з Українськоканадським дослідно
документаційним центром.

За матеріалами інформагенцій

[МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА]
громадські ініціативи

Студентам  
провели інструктаж 

із антикорупційних дій

Поважна тема і надзвичайно сер-
йозні наміри об’єднали студент-

ську молодь 24 вересня на конфе-
ренції „Як я можу подолати корупцію 
у своєму університеті?“. Організува-
ли захід МГО „Студентське братство 
Львівщини“, ГО „Центр демократич-
ного розвитку“ та ГО „Центр протидії 
корупції“.

Більш  ніж  дві  години молодь  спіл-
кувалася  з юристом,  народною де-
пу таткою  України  VI  і  VII  скликань 
Лесею Оробець;  громадським  дія-
чем, екс-міністром освіти, ректором 
Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка Іваном Вакарчуком; 
журналістом,  громадським  діячем 

Олександром Пограничним та пред-
ставницею „Центру демократичного 
відродження“  Дарією  Кудрицькою 
про різні механізми та прийоми ан-
тикорупційної діяльності, які існують 
сьогодні у сфері вищої освіти.

— Ще навесні  Студентське брат-
ство Львівщини спільно з ГО „Центр 
демократичного  відродження“ про-
вели форум, на якому презентували 
антикорупційне дослідження в різних 
вишах України. Цей проект ми про-
водили за підтримки The Open Society 
Higher  Education  Support  Program 
(Брюссель).  Зараз  плануємо органі-
зувати подібні лекції для найбільших 
львівських вишів, серед яких і Львів-
ська політехніка. Учасників таких семі-
нарів-лекцій проінструктують: якими 
повинні  бути  антикорупційні  дії,  де 
можна розміщувати відповідну інфор-

мацію, відео, отримати консультацію 
від фахових юристів, знайти контакти 
координаторів  антикорупційного 
руху, — розповів про цей проект голо-
ва правління Студентського братства 
Львівщини Борис Пошивак.

Учасники  конференції  наголошу-
вали, що  „корупція — це  найбільш 
поширена суспільна хвороба в усьому 
світі, але особливо в Україні“.

Зустріч відбувалася у формі діалогу 
і кожен присутній мав можливість ви-
словити  свою думку,  подискутувати 
та отримати відповідь на різноманітні 
запитання.

Своєрідний  „інструктаж“  Леся 
Оробець скерувала на те, щоб кожен 
студент передовсім зрозумів для себе, 

що, здобуваючи вищу 
освіту,  головне — це 
стати кваліфікованим 
фахівцем. І саме така 
мотивація  допомо-
же уникнути корупції. 
Адже той, хто розуміє, 
що нині  ринок праці 
не  просто  потребує 
певної  кількості  фа-
хівців,  а  унікальних 
фахівців,  намагати-
меться якомога шир-
ше  використовувати 
можливості,  які  дає 
вища школа та само-
тужки шукатиме нові 
додаткові знання.

А для боротьби з корупцією по-
трібно об’єд ну ва ти ся. Бо, як наголо-
сила  антикорупціонерка,  „одному 
намагатимуться  зламати  життя. 
А коли є хоча б декілька людей, які 
готові  з  цим боротися,  то  потрібно 
пе ре довсім подавати спільні покази 
в право охоронні органи, а після цьо-
го ін фор мувати кафедру. Але в жод-
ному разі не у зворотному порядку“.

Найкраще в боротьбі з корупцією 
дотримуватися таких принципів: пред-
метність  (зафіксований  конкретний 
випадок); публічність; організованість 
(можливість „опертися“ на колег) і ба-
жання йти до кінця, а не здатися під 
час переговорів,  бо половинчастість 
будь-якого  рішення —  гарантія, що 
хабарі існуватимуть й далі.

Наталія ПАВЛИШИН
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гастролі

Минулого тижня у Львові відгостював Рівненський академічний україн-
ський музично-драматичний театр. Гості представили кілька вистав. 

Зокрема 24 вересня — абсурдну трагедію „Калігула“ за однойменним 
твором Альбера Камю (переклад Петра Таращука). Постановка Сергія 
Павлюка, відзначена багатьма нагородами, зібрала повну залу глядачів

У Львові побував „Калігула“
Фотоспалахи, сенсаційно-газетний пе-
реполох — декорації сучасного світу… 
Але ні, це Давній Рим: зник імператор, 
начебто через смерть сестри і коханої. 
Калігула  (заслужений  артист  України 
Андрій  Куделя)  повертається —  але 
іншим (за однією з версій, його боже-
вілля було пов’язане з хворобою, що 
уразила  мозок).  Збагнувши  абсурд-
ність  буття,  цезар  стає  одержимий 
прагненням змінити існуючий порядок 
речей — і встановити „царство повної 
свободи“. Свою волю втілює, звісно, за 
чужий кошт.

Він владарює-бавиться наляканими 
підданими, наче маріонетками: струнко! 
за мітлу і прибирати! обличчям у болото! 
Відбирає  гроші  („Правити —  значить 
красти…“),  знущається,  убиває. Мета-
лево-холодна, з домінуванням чорного, 

сценографія оприсутнює смерть: двері, 
схожі  на  гільйотину, манекени  (жерт-
ви?), червоний (закривавлений?) одяг… 
Калігула доводить до смерті найближчих 
(кохання,  дружба  не  важать),  уявляє 
себе богом („того, хто любить владу, тро-
хи дратує суперництво богів“). Апогеєм 
абсурдності стає музично-хореографічна 
сцена поклоніння імператорові.

Андрій  Куделя майстерно  втілює 
душевний  неспокій  свого  антигероя: 
шаленство, що межує  з мудрістю, ба-
жання перетворити світ, яке, зрештою, 
руйнує все. Як і самого Калігулу. Патриції 
вбивають його і, за задумом режисера, 
вітають нового володаря. Влада й далі 
спокушає, межа між добром і злом за-
лишається хиткою.

Ірина ШУТКА

книжкова полиця

Чесні розповіді про хіпі 
й розчарування незалежності

У вересневий „Сектор критики“ — що-
місячний огляд-обговорення книжок 

у книгарні „Є“ за участю літературознав-
ців Віктора Неборака, Ігоря Котика й Ан-
дрія Дрозди — потрапили дві новинки. 
Це „Радощі та муки Бориса Штоцького“ 
Володимира Яворського і „Сторожі тро-
туару“ Майкла (Михайла Мишкала).

Пропозиція  самим  слухачам обирати 
книжку для обговорення наразі не зна-
йшла серед них відгуку, тому літерату-
рознавці  вибрали  твори для розгляду 
на  свій  смак. Ними стали романи про 
втрачені покоління 70-х і 90-х років ми-
нулого століття.

Про  „Сторожів  тротуару“ Майкла, 
у яких змальовано Львів початків неза-
лежності, ми вже докладно розповідали 
в ч. 26 нашого тижневика. Книжку про 
розчарування 90-х і книжку „Радощі та 
муки Бориса Штоцького“ про сподівання 
70-х,  на думку  Ігоря Котика,  об’єднує 
фрагментарність картин із життя персо-
нажів. Але якщо „Радощі …“  здаються 

через  те  кіноматографічним  твором, 
то  „Сторожі…“ —  текстом,  який  був 
наговорений на диктофон, а потім роз-
шифрований. Подібіність книжок, схоже, 
і в тому, що процес їх писання розтягнув-
ся у часі, особливо довго йшов до читача 
роман Яворського — автор закінчив його 
ще у  1987 році,  а  з’явився друком він 
лише цього року, у видавництві „Тріада 
плюс“, у серії книг „Хіпі у Львові“ (до сло-
ва, у тій серії вже вийшло вісім видань).

Увага критиків особливо була зосе-
реджена на чесній, лінійній оповіді про 
рух хіппі, описаний у „Радощах та муках 
Бориса Штоцького“. Читацькі враження 
доповнив своїми спогадами про хіпівські 
часи патріарх цього неформального руху 
у Львові Алік Олісевич. Усі зійшлися на 
тому, що цю книжку, реалістичну, ціка-
ву,  неорнаментальну,  яка  вже майже 
раритетна  (вийшла малим накладом), 
для розуміння Львова, котрого вже теж 
частково нема, варто прочитати.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

3 – 6 жовтня відбудеться Міжна-
родний театральний фестиваль 
„Золотий Лев на вулиці — 2013“. 
На ньому презентуватимуть свої 
вистави 10 театрів із різних країн 
світу — Чехії, Польщі, Білорусі, 
Литви, Португалії, України. Не 
обійдеться і без традиційної 
карнавальної ходи. Львівський 
академічний театр „Воскресіння“ 
представлятиме вуличну виставу 
„Бал Генія“. Ідеєю для створення 
вистави стала творчість скуль
птора Івана Пінзеля. Актори 
театру підкреслюють візуальне 
оформлення та майстерність 
митця.

Фільм „Ядерні відходи“ україн-
ського режисера Мирослава 
Слабошпицького виборов гран-
прі кінофестивалю Split Film, що 
відбувся у Хорватії. 25хвилинна 
стрічка, яку було знято торік, 
оповідає про життя чоловіка та 
жінки у Чорнобилі. Цікаво, що 
цього літа на Одеському кінофес
тивалі „Ядерні відходи“ не взяли 
жодної нагороди.

З 24 вересня до 13 жовтня 
в галереї “Зелена канапа” 
експонується виставка живо-
пису Ольги Кваші. Це вже п’ята 
персональна виставка художни
ці, і формується вона з близько 
двадцяти пейзажів із пленерів 
по всій Україні. Тут і Львів, 
у якому живе Ольга, і Луцьк, 
у якому виросла, Карпати, степ, 
річки Полтавщини…

На головній площі Льорет-де-Мар 
(каталонська провінція Жиро-
на) відбулося відкриття Днів 
кіномистецтва України. У рамках 
ІІ Міжнародного фестивалю 
документального і туристичного 
фільму любителі кінематографа 
побачили більше десяти україн
ських кінокартин 1929 – 2012 ро
ків, які тематично та сюжетно 
пов’язані з подорожами. Серед 
новинок — вітчизняні конскурсні 
стрічки „Істальгія“ (2012) та „Моя 
країна Україна“ (2012). Це пілот
ний проект, яким розпочинається 
підготовка до Днів українсько
го кіно в Іспанії, що пройдуть 
у 2014 році.

За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

Віктор Кійко: „На ринзі 15 хвилин  
можуть видатися вічністю“

Він — студент другого курсу ма-
гістратури ІКТА, майбутній фахі-

вець із захисту інформації, вже шість 
років захоплюється змішаними єди-
ноборствами. Майстер спорту Укра-
їни з фрі-файту, з рукопашного бою 
і бойового самбо — кандидат. Як він 
готується до поєдинків „у клітці“, що, 
крім синців, залишається після них?

Самореалізація як 
мужчини

Ці бої, якими я займаюся, найбільш 
наближені до реальних. Бо на вулиці 
під час бійок нема чітких правил. Зви-
чайно, у спорті обмеження існують — 
не можна бити в очі, пах, хребет, дря-
патись, кусатись. Але загалом можна 
використовувати великий арсенал при-
йомів — вдаряти руками, ногами, ви-
конувати борцівські кидки, задушливі, 
больові прийоми… Якщо після прийому 
суперник подав звуковий або регламе-
тований правилами сигнал — поплес-
кав рукою по килиму, то це означає, що 
він здався. У любительському вільному 
бої два раунди тривають по дві хвили-
ни, у професійному — два-три раунди 
по п’ять хвилин. Це насправді важко, 
бо на ринзі п’ятнадцять хвилин можуть 
видатися вічністю.

Любительських боїв я провів бага-
то — збився з рахунку. Професійних — 
десять. На любительському рівні я є ві-
це-чемпіоном України з бойового сам-
бо — у фіналі, оскільки їхав на змагання 
самостійно, не було кому мене обстояти 
перед рішенням суддів. Також із вільно-
го бою перемагав серед любителів і на 
Кубку Буковеля серед дивізіону „Еліта“. 
На чемпіонаті  світу  з фрі-файту, який 
проводився цьогоріч у Португалії з 23 до 
26 серпня, я брав участь у вільному бої 
і в універсальній боротьбі, або грепплінгу. 
У фрі-файті мені не вдалося виграти, бо 
у першому ж колі натрапив на сильного 
спортсмена. Зате я здобув пояс чемпіона 
світу в універсальній боротьбі.

Розтягнення, забої, вивихи, пере-
ломи носа, легкі струси мозку… Це для 
мене додаткова мотивація працювати 
над собою, аби такого більше не по-
вторювалося. Заняття  спортом допо-
магають мені бачити себе як справж-
нього мужчину. Це моя самореаліза-
ція. Допоки навчаюся, буду займатись, 
а далі  треба буде  задумуватися над 

вищими цілями,  як от  сім’я, робота. 
Бої, звичайно, приносять певний, але 
не достатній,  як  за кордоном, дохід. 
Якби ситуація в Україні була іншою, то 
можна би було залишитись і у спорті.

Падати і вставати
— Чому Ви обрали такий доволі, я б 
сказала, жорстокий вид спорту?
— Він не жорстокий, а жорсткий. На 
мою думку, в теплі-добрі, під мами-
ним крилом мужчиною не станеш — 
необхідно  проходити  через  якісь 
випробування.  Хоча би боєм. Адже 
життя — це боротьба, ніхто не буде 
вас  жаліти:  треба  вміти  захистити 
свою сім’ю, державу, обстояти власну 
точку зору. На щастя, обставини досі 
складалися так, що всі мої життєві бої 
закінчувалися на вербальному рівні, 
бо ті бойові знання, які я маю, є досить 
небезпечні і кримінальна відповідаль-
ність за їх використання велика.

— Може, домашнє виховання якось 
вплинуло на вибір?
— Я виховувався у сім’ї військового. 
З раннього дитинства був чіткий роз-
порядок дня, на вихідних регулярно 
бігали  крос,  займалися  загальною 
фізичною підготовкою. Діяла приказ-
ка  „якщо  відпочинок,  то  активний, 
якщо свято, то спортивне“. Це стало 
ключовим моментом у підготовці до 
цього спорту, хоч спочатку тривалий 
час я займався спортивною акробати-
кою, у старших класах — пауерліфтин-
гом. А потім я потрапив на тренування 
у ще радянський зал боксу, і боротьба 

мене захопила настільки, що дотепер 
не відпускає.

— Який із методів роботи з трене-
ром Вам більше підходить — пряник 
чи батіг?
— Єдиний пряник — це майбутня пе-
ремога в бою. А батіг морально-психо-
логічний завжди присутній, без нього 
неможливо.

— Де знаходиться, зокрема у Вас, 
та межа, за якою спортсмен може 
зламатися?
— У кожного вона своя. Хтось перед 
самим виходом на ринг набирається 
стільки страху, адреналіну, що не всту-
пає в бій. Хтось ламається після серйоз-
ної травми. У мене бували такі моменти 
(зазвичай, після поразки), що хотілося 
здатися.  Але  обміркувавши  все,  по-
спілкувавшись із тренерами, друзями-
спортсменами, я, заручившись їхньою 
підтримкою, отримував додаткову мо-
тивацію. Адже, як казав один відомий 
спортсмен, хто не падає, той не встає.

Крізь призму бою
Я змінився, як фізично, так і мораль-

но. Я став більш вольовий і пристосований 
до стресових, екстремальних ситуацій, 
погляд на світ став більш філософський — 
усе сприймаю крізь призму бою.

Важливо тримати себе у формі, але 
й не перетренуватися. Якщо за цим не 
стежити, можна нашкодити здоров’ю — 
буде  зниження  імунітету,  тахікардія, 
підвищення  тиску.  Відновлюю  сили 
в основному за допомогою сну й пере-
ходу на інші заняття — читання книжок, 
перегляд фільмів. Люблю пригодницьку 
літературу, улюблений автор — Джек 
Лондон. Крім цього, граємо з хлопцями 
в баскетбол, у настільний теніс…

90 % успіху — це підготовка. Якщо 
ти  знаєш,  що  на  тренуваннях  ви-
кладався до восьмого поту,  якщо  ти 
відпрацював усі тактичні прийоми, то 
це додає  впевненості. Немалу роль 
відіграє тренер і підтримка за рингом 
спортсменів, з якими тренувався. Тре-
нер має бути досвідченим практиком, 
до певної міри другом і наставником.

Йти вперед, ніколи не здава-
тись — такий мій девіз. Хочу виграти 
ще якісь чемпіонати світу.

Наталя ЯЦЕНКО
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Рівність сторін 
у їхніх взаємо-

відносинах

Місце 
перетину 
шляхів, 

доріг

Примітка 
на полях 
книжки

Столиця 
Лівії

Груба па-
лиця, за-
гострена 
з одного 

кінця

Народ у 
цент-

ральній 
Мексиці

Міцний 
грубий 

мотузок, 
линва

Речови-
на, що 

викликає 
алергію

Виправ-
лення 
пошко-
джень

Прихо-
вана нас-

мішка, 
глузу-
вання

Амери-
канський 
папуга

Ріка в 
Казах-

стані, що 
впадає у 
Балхаш

Доріжка 
в парку

Само-
губство 
самурая

Давньо-
єгипетсь-
кий бог 
родю-
чості

В Англії 
4047 кв.м

Настін-
ний сві-
тильник

Період 
в історії 
Землі

Товариш 
Назара 
Стодолі

Основ-
ний 

акорд 
ладу

Озеро на 
кордоні 
США і 

Канади

Заїзд у 
кінному 
спорті

Безбарв-
ний 

горючий 
газ

Орган 
юстиції

Особа, 
що офор-

мляє 
юридичні 

акти

Іспан-
ський 
поет

Метод 
перевір-
ки знань

Син 
Дедала

Місто 
в Росії, 
батьків-
щина 

А.Чехова

Мекси-
канська 
горілка

Хижак 
родини 
котячих

Бак з 
герме-
тичною 

кришкою

Дитячий 
курорт у 
Криму

Річка в 
Польщі

Жіночий 
одяг в 
Індії

Ріка у 
Вене-
суелі

Музич-
ний 

інстру-
мент

Півострів 
у Захід-

ному 
Сибіру

Назва 
перщої 
літери в 
кирилиці

Норвезь-
кий 

драма-
тург

Ріка в 
Сибіру

Коротка 
й широка 
шлюпка

Гірська 
індичка

Тип 
українсь-

кого 
літака

Гроші 
Лаосу

Гора в 
Греції

Село на 
Кавказі

Німець-
ка шиф-
рувальна 
машина 
у ІІ Сві-
товій 
війні

Той, хто байдужий 
до людей і любить 

тільки себе

Багато-
серійний 

фільм

Францу-
зький 

письмен-
ник

Озеро, в 
Північній 
Америці

Міцне 
англій-

ське 
пиво

Сорт 
кави

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 27
Горизонтально:  1. Карб. 3. Поріг.  5. Краб. 
7. Іхор. 8. Орда. 9. Нота. 10. Остер. 11. Бонн. 
12. Трюк. 13. Орлі. 14. Реал. 15. Улісс. 16. Нога. 
17.  Одер.  18.  Каре.  19.  Слон.  21.  Озеро. 
24. Туба. 26. Діра. 28. Епос. 30. Таро. 32. Уран. 
34.  Апіс.  36.  Одеса.  38.  Гном.  40.  Атос. 
41. Пірі. 42. Трон. 43. Ірида. 44. Міст. 45. Горн. 

46.  Кале.  47.  Ауді.  48.  Апачі.  49.  Нари. 
50. Неон. 51. Віче. 52. Тога. 53. Таксі. 54. Йота.
Вертикально: 1. Конгрес. 2. Біатлон. 3. Про-
курор. 4. Гороскоп. 5. Кабінет. 6. Бандана. 
20. Окапі. 22. Завод. 23. Ребус. 25. Урхан. 27. Іда. 
29. Ода. 31. Росінант. 33. Рапаківі. 34. Антракт. 
35. Сангіна. 38. Гіменей. 39. Метрика. 

J J J

― Я вчора на вечірці познайомився 
з такою дівчиною! І ми відразу 
перейшли на ти.
― Невже таки з перших слів?
― Так. Вона відразу сказала: 
„Та пішов ти!“.
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Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від 
підприємств,  організацій  та 
приват них осіб.
Вартість оголошення: 
•  комерційного характеру 
(до 30 слів) — 70,00 грн.; 
•  комерційного характеру 
(понад 60 слів) — за тарифа-
ми реклами; 
•  про загублені докумен-
ти — 10,00 грн.; 

•  співчуття — 20,00 грн.; 
•  привітання (до 30 слів) — 
50,00 грн.;
Система знижок: більше 
трьох публі кацій — знижка 
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням 
податку на додану вартість. 

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

Політехніки  
закликають до акції 

„Чисті парки Львова“

Студенти і викладачі Львівської політехніки, 
зокрема, Інституту гуманітарних і соціальних 

наук, працівники кафедри політології та міжна-
родних відносин виступили з ініціативою про-
вести у п’ятницю, 4 жовтня 2013 року, громад-
ську акцію „Чисті парки Львова“.

Мета її — привернути увагу громадськості міста 
та  влади до  незадовільного  стану  львівських 
парків і скверів, зокрема, тих, що розташовані за 
межами центральної частини міста. Йдеться про 
впорядкування території, її очищення від сміття, 
наведення належного порядку у місцях відпо-
чинку городян та гостей міста Лева.

В акції „Чисті парки Львова“, котру підтримав 
депутат міської ради Ростислав Будинський, ві-
зьмуть також участь солдати й офіцери військової 
частини 3002. Відбудеться вона у парку на вулиці 
О. Кульчицької (поблизу ринку „Південний“).

Організатори толоки звертаються до всіх не-
байдужих львів’ян  із  запрошенням взяти у ній 
активну участь.

Початок — о 10 годині.

Прес-служба Національного університету  
„Львівська політехніка“

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачені диплом бакалавра ВК № 18977995 та диплом спеціаліста 
ВК № 23570986, видані Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кузьмака Романа Йосифовича;
утрачений диплом ЛЗ ВЕ № 006537, виданий Державним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ткаченка Максима 
Степановича;
утрачений студентський квиток № 08386719, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рубін Олени 
Русланівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Падяка Андрія Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гончарова РафаїлаНазара 
Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білик Вікторії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Криванчика Ростислава 
Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лелик Ірини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боцько Світлани Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дубини Наталії Вадимівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Новосада Богдана 
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузмінської Христини 
Юріївни.
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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 — 2,0 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130999.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
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.  За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
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На останній сторінці — світлина Анни ГЕРИЧ.

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження 
проректора з економічних питань ― 
головного бухгалтера

Анатолія Степановича  
МОРОЗА.

Повсякденна клопітка діяльність на відповідальній 
посаді вимагає від Вас повної відданості справі, на-
полегливості у подоланні труднощів, високого профе-
сіоналізму. Виконуючи це покликання, Ви заслужили 
глибоку пошану серед людей, даруючи їм не тільки 
свої знання та досвід, а й тепло душі. 

У цей святковий день, як і в усі наступні, бажаємо Вам, 
шановний Анатолію Степановичу, щоб у Вашому житті 
завжди було більше оптимізму,  радості,  здоров’я. 
Міцного та плідного Вам довголіття!

Краєзнавчий центр „Паломник“ 
при Фонді св. Володимира запрошує в подорожі 

на осінь 2013 р.
13 жовтня ― Зашків, музей Є. Коновальця. Крехів.
20 жовтня ― Белз. Потелич. Жовква.
27 жовтня ― Звенигород. Свірж. Галич. Рогатин.
Обирайте бажаний маршрут і телефо нуйте: (032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

8 жовтня — 
День народження 

„Аудиторії“

Виповнюється 67 років із дня заснування га-
зети у Львівській політехніці. З цієї нагоди 

редакція тижневика „Аудиторія“ проводить 
конкурси для студентів університету.

8 жовтня стартує фотоконкурс, який організовує-
мо спільно з Колегією та профкомом студентів та 
аспірантів Львівської політехніки, — Фестиваль 
фотографії „Спалах“. Докладніша  інформація 
(умови участі,  анкети  учасника  тощо) — в  со-
цмережі http://vk.com/spalahfest.lviv.

Студентам,  які  справно відвідують  заняття 
(а відтак проводять у корпусах університету чи-
мало часу), пропонуємо ще один конкурс — „Зна-
йди „Аудиторію“. Впродовж 7 – 11 жовтня у 9-ти 
корпусах (на вибір редакції) будуть заховані по 
одній літері з назви газети. Слід їх знайти і при-
нести в редакцію. Три переможці, котрі перши-
ми принесуть по літері (не важливо — А чи Я), 
отримають призи, а всі інші учасники з рештою 
букв — одержать заохочувальні подарунки.

Приносьте літери в редакцію: кімн. 229 голов-
ного корпусу (2 поверх).

„Аудиторія“

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
3 жовтня — „Блиск опери, усмішка 

мюзиклу…“ (гала-концерт). 18.00.
4 жовтня — „Жізель“ (балет). 18.00.
5 жовтня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
6 жовтня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, 

„Летюча миша“ (оперета). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
3 жовтня — „Бояриня“. 18.00.
5 жовтня — „Пропала грамота“ (прем’єра). 

18.00.

6 жовтня — „Ромео і Джульєтта в кінці 
листопада“. 18.00.

8 жовтня — „Криза“. 18.00.
9 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
3 жовтня — „Варшавська мелодія“. 16.00.
4 жовтня — „Катерина“. 16.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
4 жовтня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
5 жовтня — „Марко проклятий,  

або Східна легенда“. 19.30.
6 жовтня — „Ma-Na Hat-Ta“. 19.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
3, 4, 5, 6 жовтня — Міжнародний 

театральний фестиваль  
„Золотий Лев на вулиці-2013“.

7, 8 жовтня — „Мандрівка в пори року“,  
„Він, вона, вікно і…“  
(Театральне об’єднання  
„Северная сцена“(Уренгой,  
Росія)). 19.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
5, 6 жовтня — Концерт барокової музики 

(орґан, клавесин). 17.00.



8 жовтня —  
День народження  
„Аудиторії“ c. 19


