освітній студентський тижневик
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Що Ви знаєте про утилізацію акумуляторів?
На початку жовтня на Львівщині
стартував проект „Викидай правильно“. Його впроваджує компанія мобільного зв’язку МТС
під патронатом департаменту
екології та природних ресурсів
Львівської ОДА.
Вже до кінця року контейнери
для збору відпрацьованих
батарейок планують встановити в кожному магазині МТС
(зараз їх в Україні понад 500),
а згодом і в соціальних установах: дошкільних та навчальних
закладах, приміщеннях органів
виконавчої влади. До слова, редакція тижневика „Аудиторія“
активно долучилася до акції
і вже отримала такий контейнер, тож до нас можна приносити різноманітні відпрацьовані
батарейки та акумулятори.
Як наголосили організатори
акції, новизна проекту в тому,
що вибудовується ціла система
збору (цим займатиметься компанія „МТС“), транспортування,
зберігання та утилізації (здійснюватиме ПП „Ріал“).
Щороку в Україні можуть назбирати близько 4 тис. тонн
використаних акумуляторів
(близько 300 млн батарейок
різних розмірів, така ж кількість
акумуляторів для ноутбуків,
а для мобільних телефонів зараз в обігу є близько 50 млн),
тобто по 10 тонн на день. При
цьому лише одна батарейка
може забруднити до 400 л води
і до 10–15 м. кв. родючого ґрунту.
Але, як наголосили ініціатори проекту, батарейки можна
розглядати не лише як відходи,
а й як джерело вторинної сировини: 1 тонна батарейок містить
у собі приблизно 200 кг заліза, 150 кг цинку, 250 кг оксиду
марганцю, а також інші метали
(свинець, літій, графіт, нікель).
Щоправда, зараз переробка цих
відходів нерентабельна і потребує дотації держави (Закон
України про хімічні джерела
струму передбачає такі дотації).
У ніч з 26 на 27 жовтня
о 4.00 не забудьте
перевести стрілки
годинника на одну годину назад.

Олена Михайлюк, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Чула, але не бачила“
Я чула про те, що відпрацьовані батарейки збирають у магазинах у спеціальні ящички, але не бачила такого. Це дуже
потрібна ініціатива, а особливо те, що їх не просто знищуватимуть, а перероблятимуть. Не дуже цікавлюся, куди
мама викидає таку продукцію, але вона також знає про схожі
акції. Якщо викидати такі відходи на смітники, то це завдає
великої шкоди довкіллю.
Олександр Николяк, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Не знав про це, але скористаюся
можливістю“
Вперше чую про проект „Викидай правильно“. Зрештою,
і не цікавився, яку шкоду завдають використані батарейки,
акумулятори. Завжди просто викидаю у смітник. Але, думаю, дуже добре, якщо б у нас сортували сміття, бо є шкідливе сміття — про природу потрібно дбати. Тепер розповім про правильну
утилізацію своїм друзям, колегам.
Юрій Семашко, студент третього курсу факультету
журналістики Львівського національного університету
ім. І. Франка:

„Давно долучаюся до схожих проектів“
Взагалі, я ще раніше чув про акцію від „Екофану“. Також
знаю, що в магазині „Батарейка“ приймають такі відходи,
тож завжди заношу туди, якщо маю відпрацьовані батарейки чи акумулятори. Ніколи сам не викидаю на смітник і розповідаю своїм друзям. І ще розказую про те, що саме у Львові їх переробляють
у промисловій зоні на вул. Зеленій.
Олексій Христянко, студент п’ятого курсу Інституту хімії та
хімічних технологій:

„Не знаю про це, бо не користуюся
батарейками“
У мене ніби й нема відпрацьованих акумуляторів, батарейок. Я ними не користуюся, хіба в телефоні. Колись у дитинстві бавився, розбирав, бо було цікаво, що всередині, і викидав. Я не знаю про шкоду, яку можуть завдати батарейки
природі. Чув про роздільне викидання сміття і навіть розподіляю окремо
пластик і скло.
Христина Маринович, студентка п’ятого курсу економічного
факультету Львівського національного університету
ім. І. Франка:

„Активно підтримую такі ініціативи“
Про шкоду відпрацьованих акумуляторів, батарейок я чула
багато. Раніше викидала в загальний смітник. Але зараз наскладала окремо і власне хочу занести в один із магазинів,
де бачила коробочку для таких відходів.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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NOTA BENE!

віхова дата

in memoriam

М

инулого тижня Наукове товариство ім. Шевченка відзначило 140-річчя від дня заснування. З цієї нагоди відбулись
урочиста академія та ювілейна наукова конференція

| Світлина Ірини Шутки

НТШ: важливо реагувати
на нові виклики

Пленарне засідання відбулося в ЛНУ
ім. І. Франка, а підсумкове — 16 жовтня
у головному корпусі Політехніки, де
присутніх привітав ректор університету Юрій Бобало. На ньому узагальнили
результати роботи конференції. Голова НТШ в Україні Олег Купчинський,
член Президії НТШ, член-кореспондент
НАН Роман Кушнір підсумували загальний перебіг ювілейних заходів.
15 – 16 жовтня працювало 18 секцій
(33 комісії), заслухали понад 240 доповідей і повідомлень. Загалом долучилось 900 науковців.

Про роботу секцій прозвітували
голови різних комісій НТШ — знані
науковці Роксолана Зорівчак, Ярослав
Довгий, ін. Виступили й голови Крайових НТШ: у Словаччині — Микола
Мушинка, у Польщі — Степан Козак.
Як зауважив голова Комісії фольклористики НТШ Михайло Чорнопиский,
„віхова дата“ спонукає подумати не
тільки „що зробили“, а й „що зробити ще?“ нині, коли перед українством
у власній державі постають нові виклики.
І. Ш.

Шана
великим
політехнікам

В

іддати данину пам’яті
видатним науковцям та
колишнім ректорам Львівської політехніки професорам Юліану Медведському
(надгробок на могилі вченого потребує негайної
реставрації), Юліану Захарієвичу та Юрію Рудавському — багаторічна традиція
молодих політехніків.
Двічі на рік представники Колегії та профкому студентів
і аспірантів університету разом із активістами „Молодої
Просвіти“ прибирають могили вчених-політехніків.
Цьогоріч поклали квіти
та помолилися на Личаківському кладовищі заступник
очільника Колегії та проф
кому студентів і аспірантів
Політехніки Юрій Баланюк,
голова „Молодої Просвіти“ Мирослава КовальчукШвецова та другокурсниці
Інституту економіки і менеджменту Орися Яцишин
та Ірина Беля.
Наталія ПАВЛИШИН

профорієнтири

Доброго фахівця готує
і університет, і працедавець

М

Захід традиційно організували Львівський обласний центр зайнятості та
Львівська політехніка, зокрема відділ
працевлаштування та зв’язків з виробництвом (керівник Олег Логуш). Мета
незмінна вже багато років — зблизити
працедавців і шукачів роботи.
У Ярмарку кар’єри взяло участь
70 підприємств, установ та організацій Львівщини, Києва і Харкова.
Найбільшу потребу у фахівцях має

ІТ-сфера, харчова, швейна галузі, готельно-ресторанний бізнес, торгівля, транспортні перевезення. Всього
задекларували близько 900 вакансій.
Цьогоріч ЛОЦЗ відзначив низку працедавців, що сприяють зайнятості молоді. Долучилися до заходу і навчальні
заклади: учні могли дізнатися про актуальні професії, отримати консультацію тощо.
Закінчення на 7 с. m

| Світлина Наталії Павлишин

инула середа, 16 жовтня, у Львові була Днем професійного самовизначення. У його рамках традиційно відбулися 23-й Ярмарок кар’єри
і День відкритих дверей навчальних закладів.

Місце зустрічі
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NOTA BENE!

рада просвіти інформує

Шануємо Кобзаря,
вшановуємо жертви Голодомору

М

инулої середи, 16 жовтня,
відбулося чергове засідання Ради Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки.

Учасники зборів заслухали звіт про
поїздку Шевченківськими місцями.
Духовне піднесення, якого надала
учасникам мандрівка, спонукає якомога ширше відзначати 200-літній
ювілей Тараса Шевченка. Ректор
університету професор Юрій Бобало

просвітництво

Триптих
видатних
особистостей

узяв під особистий патронат запропоновану просвітянами, студентами, різними підрозділами програму
вшанування Кобзаря. Пропозиції
щодо різноманітних подій продовжують надходити. Зокрема, чимало
акцій на відзначення ювілею додала
Науково-технічна бібліотека.
Уже невдовзі в інститутах розпочнеться студентський конкурс на найкраще читання творів Тараса Шевченка. Загальноуніверситетський етап,

студентська конференція

Проблеми обліку, контролю
та аналізу в економіці України

У

| Світлина Наталії Павлишин

жовтні у Львівській політехніці стартувала 71-а Студентська
науково-технічна конференція.
В її рамках на кафедрі обліку та
аналізу ІНЕМ 17–18 жовтня пройшла VI студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) „Проблеми обліку, контролю
та аналізу в економіці України“.

С

вято Покрови для працівників та студентів Львівського
автомобільно-дорожнього
коледжу Львівської політехніки
стало подвійним. Цей день тут
вважають храмовим празником
і найвизначніші культурно-просвітницькі події проводять саме
14 жовтня: освятили скульптуру
Матері Божої, погруддя Тараса
Шевченка та Народний музей
хліба, а минулого тижня вся громада цього навчального закладу
зібралася на свято з нагоди відкриття погруддя Івана Франка.
Закінчення на 9 с. m

у якому візьмуть участь найкращі
читці з інститутів, традиційно відбудеться у березні. Товариство „Просвіта“ пропонує нагородити переможців
цьогорічних Шевченківських читань
поїздкою в Шевченків край.
Однак у календарі „Просвіти“
є й сумна дата — 80-річчя Голодомору. Академія на вшанування пам’яті
жертв геноциду українського народу
відбудеться 27 листопада цього року.
Т. П.

У роботі конференції взяли участь
понад 150 студентів з Польщі, Росії,
Болгарії та з 18 українських вишів.
Учасників конференції привітав професор кафедри Ігор Яремко.
Молоді науковці доповідали про
результати своїх досліджень стосовно актуальних проблем бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхів їх вирішення,
розглядали перспективи розвитку
аудиторської діяльності в Україні,
міркували над розвитком економічного аналізу та його застосуванням
у прийнятті управлінських рішень
на практиці, шляхами реформування внутрішнього та зовнішнього
контролю в контексті подолання
економічних проблем підприємств
та використанням інформаційних
систем і технологій в обліку, аналізі
та аудиті.
Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Христина
Сидорчук (Львівська політехніка),

другого — Анна Янковська (Одеський національний економічний
університет). Третє місце виборола
Олександра Атаманчук (Львівська
політехніка).
Крім цього, найбільше грамот
за перемогу в різних номінаціях
отримали наші політехніки: Інна
Шварновська (за найкращу репрезентацію), Ольга Яксманицька (за
оригінальність), Сабіна Парді (за оригінальну ідею у тематичній спрямованості) й Іванна Борова (за практичну
спрямованість). Перемогу у номінації
„Молодий ерудит“ поділили Евеліна
Берлінська (Університет Марії Кюрі-Склодовської з Любліна) та Олександра Гарбузова (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). В номінації „Молодий науковець“
перемога дісталася Матеушу Бліхашу
(Люблін) та Маргариті Петренко (Донецький національний університет
економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського). Дипломи і грамоти
переможцям вручив шеф-редактор
газети „Все про бухгалтерський облік“ Олександр Степовий. Вони також
отримали цінні подарунки від організаторів конференції — кафедри обліку та аналізу і редакції газети „Все про
бухгалтерський облік“.
За результатами роботи студентської конференції опубліковано
збірник тез.
Катерина ГРЕЧИН
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наукові зустрічі

що? де? коли?

Нові підходи
до вивчення фізики
У

„Пінгвіни“
з інтелектом

Львівській політехніці 10 – 11 жовтня на IV міжнародну науково-методичну конференцію (АПФОЗ-2013) „Актуальні проблеми
викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах“ зібралися
фізики-практики вишів України. Її організували і провели Інститут
прикладної математики та фундаментальних наук і кафедра фізики
Львівської політехніки.

Науковці різних вишів зійшлися
під одним дахом, аби обговорити
найактуальніші питання методології та методики викладання
фізики на нинішньому етапі, їх
технічне забезпечення. На двох
пленарних засіданнях і під час
жвавих дискусій викладачі перейнялися проблемами організації
науково-дослідної роботи студентів, шляхами формування наукового світогляду, навчальними
програмами, використанням ІТ
в навчальному процесі, зокрема
мультимедійними комп’ютерними
демонстраціями фізичних явищ
в режимі анімацій. Як відзначили
доповідачі, аби ці анімації були
кваліфіковані, необхідно, щоб викладачі могли й самі повчитися на
спеціальних курсах. Крім цього,
електронні засоби навчання стали б доброю підмогою у проведенні досліджень, небезпечних для
здоров’я, і таких, які неможливо
проводити в лабораторних умовах.
Не оминули учасники конференції й таких болючих тем, як
узгоджене навчання фізики у вищих та середніх навчальних закладах, створення сприятливих умов
для розвитку дослідництва у вишах. Вони вважають доцільним
утворення на основі ВНЗ IV рівня
акредитації спільно із профільними галузевими НДІ та окремими
інститутами НАН України науково-навчальних об’єднань. Це допомогло б науковцям, конструкторам
і технікам об’єднати свої зусилля
і скерувати їх на створення новітніх технологій.
На думку учасників конференції, вже давно назріла потреба у відновленні Інституту підвищення
кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів кафедр фізики з відривом від основної праці та створенні регіональних центрів під-

М

инулої середи у Політехніці
стартував новий сезон „Що?
Де? Коли?“. У першому етапі ІІІ
чемпіонату перемогли Red Hot
Chilly Penguins з ІКНІ.

вищення кваліфікації вишівських
викладачів-фізиків.
— Всіх учасників конференції
тривожить той факт, що ставлення держави до фундаментальної
підготовки з фізики, математики
й хімії в навчальних технічних
закладах за останні роки різко
погіршилося, — каже завідувач
кафедри фізики Львівської політехніки професор Іван Лопатинський. — Через таке ставлення
влади до точних наук середня
школа випускає абітурієнтів із
низьким рівнем знань. А зменшення годин у вишах на проведення аудиторних занять із фізики як фундаменту інженерної
освіти, бази для створення новітніх технологій, призводить до
випуску низького рівня фахівців
наукомістких галузей науки і техніки.
Учасники конференції висловили зауваження і до предметних
комісій, які до викладання точних
наук у виші ставляться, як до пасинків. Враховуючи ці непрості умови,
викладачі ділилися досвідом, як
найповніше використати лекційний час і лабораторні роботи для
того, щоб забезпечити підготовку
повноцінного фахівця.
В рамках конференції відбулися три презентації методичного забезпечення з курсу фізики, які представили Чернівці,
Одеса і найповніше — Львівська
політехніка. Кафедра фізики,
зокрема, ознайомила гостей із
теоретичними підручниками,
методичним забезпеченням лабораторних робіт, практичних
занять і методичними розробками лекцій. Учасники конференції
прийняли відповідну ухвалу, яку
планують надіслати Міністерству
освіти і науки України.

Саме „пінгвіни“ обійшли 14 команд-суперників, відповівши на
найбільшу кількість запитань —
16 із 36. Історія, література, міфологія, наука, кіно…; сучасний
Львів, Давній Рим чи Китай… —
теми на всяк смак. І з гумором —
як запитання від ведучого, так
і відповіді від команд.
У Політехніці це третій чемпіонат. Найбільше цього разу було
студентів з ІКНІ, ІНЕМ, зголосились і гості — з ЛНУ ім. І. Франка. Співорганізатор змагань, голова наукового відділу Колегії
та профбюро студентів ІНЕМ,
п’ятикурсниця Мар’яна Колодій
каже:
— Кількість учасників така ж,
як завжди. Є команди, які беруть
участь не перший рік. Цього разу
не було викладачів, хоч раніше
вони долучались і демонстрували досить добрі результати. Ми
готові і радо приймаємо нових
учасників. Заохочуємо студентів
долучатися — все ж організовуємо
це для них. Ми дуже вдячні всім,
хто сприяє в організації заходу,
зокрема директорові комбінату
харчування Політехніки Михайлові Свистуну, де відбуваються
змагання, викладачам, які допомагають із апаратурою.
Цього сезону на побажання
студентів проведуть не чотири, як
раніше, а п’ять етапів. У кожному
будуть свої переможці — і призи
для них. Так, цього разу учасники
трійки лідерів — а це Red Hot Chilly
Penguins (ІКНІ), збірні „Світлої
пам’яті Бендера Родрігеса“ та „Собака Павлова“ — отримали сертифікати на безкоштовний вхід на
фестиваль „Осінь Політехінки“.
Переможець сезону визначиться
у підсумковій грі аж навесні. А ось
найближчий, другий етап запланований на листопад. Більше інформації — на http://vk.com/nulpxxx.

Катерина ГРЕЧИН
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освіта і бізнес

Від інноваційної теорії —
до практичних результатів

К

афедра адміністративного
та фінансового менеджменту Інституту післядипломної
освіти розпочала проект „Освітньо-бізнесові мости“, який має
на меті активізувати співпрацю
бізнесу й освіти у підготовці студентів-магістрів спеціальностей
„Адміністративний менеджмент“ та „Управління фінансово-економічною безпекою“.

Нині, коли втрачено ефективну
співпрацю між підприємницькими
структурами, державними організаціями та вишами, є різні вимоги
до підготовки фахівця як з погляду
роботодавця, так із позиції освітніх
організацій. Відтак, виші не отримують інвестицій від бізнесу для підготовки висококваліфікованих кадрів, а навчально-науковий процес
ізольований від бізнес-середовища.
Якщо проаналізувати досвід
співпраці в інших країнах, то можна
простежити, що конкурентоспроможні підприємства розташовані
навколо наукових центрів та вишів.
На жаль, в Україні співпраця та формування на одній території науковонавчально-виробничих центрів надзвичайно слабо розвинена і робить
на цьому шляху лише перші кроки.
Інститут післядипломної освіти
вирішив заповнити цю прогалину, організувавши довгостроковий
проект „Освітньо-бізнесові мости“,
участь у якому дасть можливість кафедрі узгоджувати навчальні плани,
дисципліни та підготовку випускників із потребами ринку й творчо розвивати свій науково-педагогічний
склад. Студенти ж зможуть реалізовувати свої ідеї на практиці, отримувати гранти для їх реалізації, і що
найважливіше — матимуть переваги
при працевлаштуванні.
Проект реалізовуватимуть у три
етапи. На першому етапі викладачі
кафедри адміністративного та фінансового менеджменту запросили
до себе керівників, їхніх заступників,
підприємців із різних сфер бізнесу
(банківської і страхової, машинобудівного і будівельного підприємств
та ін.), які розповіли магістрам про
сучасну ринкову кон’юнктуру, проблеми, які стоять перед підприєм-

ствами на ринку збуту продукції.
У ході розмови гості запропонували
студентам розробити бізнес-проекти
для розв’язання поточних та стратегічних проблем своїх підприємств.
На другому етапі на конкурсній
основі з числа 10 підприємств, які
були представлені для огляду, студенти обрали чотири, керівники
яких провели для них майстер класи, на яких докладно розглянули
проблеми, притаманні сфері бізнесу
підприємств, визначили завдання,
над якими студенти працюватимуть
упродовж семестру.
Проект цінний тим, що у ході
його проведення студенти мають
повну свободу дій та ідей, тобто
працюють не за інструкціями. Представники бізнесу періодично скеровують отримані результати у правильному практичному напрямі
й отримують нові ідеї для розвитку
свого бізнесу чи розв’язання поточних завдань, водночас відбирають
для себе найкращих випускників.
На третьому етапі студенти спілкуються з представниками бізнесу,
уточнюють завдання, вносять до проекту корективи тощо. Крім цього, вони
спільно із викладачами побувають на
підприємствах — учасниках проекту,
де ознайомляться з бізнес-діяльністю
організацій та перевірять доцільність
введення тих заходів, які планують відповідно до своїх проектів і, за необхідності, внесуть корективи.
На завершення студенти проведуть презентації проектів перед викладачами кафедри та керівниками
організацій. На конкурентоспроможні проекти, які можуть бути використані на підприємствах, студенти отримають гранти і портфоліо
з відгуками представників кафедри
та підприємств, яке стане особистою
візитівкою при обранні місця праці.
Цього року студенти працюватимуть
над проектами для ТзОВ „Компанія
„Фаворбуд“, Моторне (транспортне)
страхове бюро України (МТСБУ), Публічне АТ „Енергобанк“ та СП ТзОВ
„Сферос-Електрон“.
Роман ВАСЬКІВ,
асистент кафедри
адміністративного
та фінансового менеджменту ІПДО

коротко
Під час зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році
вступники до вишів матимуть
можливість складати тестування з 11 навчальних предметів.
Кожен зареєстрований учасник
зможе скласти тести не більше як
із чотирьох навчальних предметів. Львівський регіональний
центр оцінювання якості освіти
запрошує використовувати для
підготовки до ЗНО 2014 свій сайт,
де розміщені тестові завдання
попередніх років.
В Україні засновано премію
імені Юрія Шевельова. Премія
ПЕН-Клубу імені Юрія Шевельова присуджуватиметься раз на
рік українському авторові — за
художню та наукову есеїстику,
опубліковану протягом останнього року. Імена перших трьох
номінантів буде оприлюднено
вже цього року — 10 грудня. Статуетку у вигляді бронзового ангела,
грошову премію та диплом лауреата переможцеві вручать у день
народження Юрія Шевельова,
17 грудня.
Міжнародний кадровий портал
HeadHunter Україна провів дослідження зарплатних очікувань
молодих фахівців. Випускники
і фахівці з досвідом роботи до
трьох років зазвичай демонструють найбільш адекватну
оцінку своєї ринкової вартості,
зарплатні очікування більшості
досвідчених кандидатів дещо завищені — на 20 – 25 % більше, ніж
пропонують роботодавці. Середня мінімальна зарплата, з якої
готові починати молоді спеціалісти, — 1200 грн., середня очікувана
зарплата — 2900 грн.
16 жовтня у Дніпропетровську
відкрили перший в Україні
пам’ятник Альфредові Нобелю.
Понад двометрову скульптуру
встановлено на території університету економіки та права,
який носить його ім’я. За словами
авторів проекту, відлитий на заводі „Південмаш“ монумент став
своєрідною крапкою у створенні
унікального у світі меморіальнопаркового комплексу „Планета
Альфреда Нобеля“ у Дніпропетровську.
За матеріалами інформагенцій
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Доброго фахівця готує і університет,
і працедавець
Молодіжне безробіття
Також відбувся круглий стіл „Молодь
і ринок праці: проблеми та шляхи їх
розв’язання“. У вересні, за даними
Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні — понад
422 тис. осіб, що становить 1,5 населення працездатного віку. Як зазначив заступник голови ЛОР Валерій
П’ятак, Львівщина — серед лідерів за
рівнем молодіжного безробіття: майже половина клієнтів обласної служби
зайнятості — віком до 35 років. У січні — вересні на обліку в ЛОЦЗ перебувало понад 3300 випускників вишів
і понад 2200 — професійно-технічних
навчальних закладів; найуразливішими є особи з економічною, правничою, філологічною освітою.
Зменшити безробіття і покликаний Ярмарок кар’єри: так, зазначив
директор ЛОЦЗ Василь Барилюк, за
результатами ярмарку 2012 року було
працевлаштовано понад 700 молодих осіб. Як сподіваються, зменшити кількість безробітних допоможе

і створення індустріального
парку в Рясному,
законодавчі ініціативи. У новій
редакції ЗУ „Про
зайнятість населення“, що діє
з 1 січня, прописані механізми
сприяння зайнятості молоді. Зокрема, студентам
останніх курсів
вищих і професійно-технічних
навчальних закладів закон (ст. 29) надає право у вільний від навчання час
стажуватися (не більше 6 місяців) на
виробництві, в установах за професією, яку вони здобувають у навчальному закладі (плюс відповідний запис
у трудовій книжці).

| Світлина Ірини Шутки

m Закінчення. Початок на 3 с.

Акценти університету
Проректор Політехніки Богдан
Моркляник окреслив акценти вишу:

„бути ближчим до потреб працедавця
і потреб виробництва“ (знати потреби ринку праці, готувати відповідних
фахівців), реалізовувати принцип
„освіта впродовж життя“ (зокрема
через перепідготовку кадрів). Також
закликав працедавців до активнішої
співпраці для забезпечення студентам баз практик (передовсім виробничих) — це передумова підготовки
доброго фахівця.
Ірина ШУТКА

екскурсія

Митниця зблизька
Н

едавно, 8 жовтня, студенти й викладачі Інституту економіки та менеджменту Політехніки відвідали митний пост „Городок“ Львівської митниці.

Це були магістри кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
(спеціалізація „Управління митною
діяльністю“) й кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
(„Економіка експортно-імпортної
та митної діяльності“) та представники професорсько-викладацького
складу цих кафедр. Екскурсія відбулася за сприяння начальника відділу організації митного контролю
Львівської митниці Міндоходів
України Андрія Тодощука, ректора
Львівської політехніки Юрія Бобала
і директора ІНЕМ Олега Кузьміна.
Митний пост „Городок“ знаходиться у місті Городку на території
логістичного центру „Захід-Ресурс“.

Зоною діяльності поста є Мостиський,
Яворівський, Пустомитівський, Городоцький райони Львівської митниці
та Львів. На сьогодні це високотехнологічний, один із найсучасніших
вантажних митних постів України.
Про митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності розповіли заступник начальника митного
поста Андрій Стецуняк і головний
інспектор поста Андрій Бойцун.
Студентам роз’яснили окремі пере
ваги нової редакції Митного кодексу. Також наша група оглянула
адмінкорпус, приміщення, де працюють митні брокери, розміщені
митні ліцензійні склади, оглядова
рампа, вимірювальні спецприлади.

В адмінкорпусі ознайомилися й зі
специфікою роботи єдиного вікна.
Інспектори в операційному залі продемонстрували, як на практиці відбувається митне оформлення вантажів, як працює програма „Інспектор-2006“, за допомогою якої його
здійснюють. Під час екскурсії до політехніків приєдналися випускники
ІНЕМ, які вже кілька років успішно
використовують набуті знання, працюючи митними брокерами.
Для студентів відвідини митного поста „Городок“ — чудова нагода
апробувати отримані знання, обговорити дискусійні питання щодо
управління митною діяльністю.
Катерина ДЗЮБІНА,
старший викладач кафедри
зовнішньоекономічної
та митної діяльності ІНЕМ
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СТУДІЇ

молода наука

С

еред молодих науковців Політехніки, які отримали грант Президента на 2013 рік, — Тарас
Скорохода (а ще Дмитро Волинюк, Роман Небесний і Святослав Половкович). Він має хороші
наукові напрацювання у галузі біотехнології, а тепер працює на кафедрі охорони праці ІЕСК

Тарас Скорохода:
найцікавіше — на стику наук

Інтелект-хобі
„Що? Де? Коли?“ — улюблене хобі
молодого вченого. Тарас Скорохода — досвідчений учасник інтелектгри: очолював команду „Коктейль
Молотова“, що була в топ-10 Відкритого кубка університетів U 3,
тепер — „Гарячі голови“, що змагаються у вищій лізі Чемпіонату області. Він і співорганізатор змагань,
зокрема у Львівському поліграфічному коледжі (де починав як викладач) і в Політехніці. Тут є ведучим,
суддею, готує завдання, над якими
пітніють розумники:
— Стараюся дібрати різнопланові запитання — на логіку, на знання.
Зазвичай вони базуються на загальновідомих фактах, часто пов’язані
з останніми цікавими подіями. Хочеться, щоб сучасна молодь була
зосереджена не тільки на віртуальному світі, а всебічно розвивалась:
ця гра — то пізнання нових фактів,
тренування для мозку, знайомства,
гарне проведення часу.

У Політехніці —
з трьох років
Таблицю Менделєєва майбутній біотехнолог „відкрив“ для себе рано,
коли батько — нині професор кафедри хімічної технології переробки
пластмас Володимир Скорохода —
приводив його, трирічного, у Політехніку. Тож „куди вступати“ мало
єдину відповідь: хімія, Політехніка.
А ось складність вибору, який „фактично визначає все подальше життя“, довелося відчути згодом — наука чи виробництво? Тарас схилявся до другого, на останньому курсі

встиг попрацювати й оцінити всі
переваги й недоліки виробництва.
Зрештою, гору взяла наука. Під керівництвом знаного науковця Олександра Заіченка (ІХХТ) зайнявся хімією полімерів, зокрема проблемою
розробки систем транспортування
ліків і ДНК на їхній основі. У 2010-му
захистив кандидатську.

У співпраці
Цьогоріч Тарас Скорохода вдруге отримав грант Президента для
проведення досліджень (у 2012-му
працював спільно зі Святославом
Половковичем з ІХХТ). Тепер зосередиться на розробці носіїв і систем цільової доставки лікарських
препаратів на основі синтезованих
раніше полімерів. Тут не обійдешся
без біології:
— Полімери, які ми, хіміки, розробляємо, передаємо біологам. Вони
досліджують їх, передовсім на токсичність, а тоді вже й можливі системи транспортування ліків. Медицина
має певні вимоги до полімерів: невелика молекулярна маса, набір певних
функціональних груп, інше. Науковці
Політехніки активно співпрацюють
з Медуніверситетом, Інститутом біології тварин НААН, Інститутом біології клітини НАНУ. Взагалі, думаю,
найкращих наукових результатів нині
можна досягти саме на стику наук: фізика і хімія, біологія і хімія.

Ми та інші
Ще аспірантом Тарас майже рік
стажувався в Інституті макромолекулярної хімії Чеської АН у Празі.
Зараз у рамках виконання гранту запланував туди дві поїздки — для виконання досліджень. Він розповідає:
— За потреби зразки наших сполук надсилаємо за кордон (завдяки
зв’язкам Олександра Заіченка дослідження для нас виконують у Німеччині, Франції, Англії), також до
Києва та Донецька. Інколи на ре-

зультати доводиться чекати місяць,
тоді як їх можна отримати й за день.
Та, на жаль, у нас нема відповідного обладнання. Але попри це українські науковці — дуже сильні (тоді
як у Європі часто бракує кадрів).
Сподіваюся, згодом у нас таки буде
серйозна дослідницька база, тим
більше, що наш виш має статус дослідницького. Створення окремих,
не прив’язаних до кафедр лабораторій, де було б найсучасніше обладнання (так, воно дороге, але без нього складно на щось претендувати),
думаю, зробило б справжній прорив.
За спостереженнями політехніка, більшість молодих учених, побувши з півроку за кордоном, залишаються там: повертатися до наших
реалій „морально важко“. І хоч „за
кордон обов’язково треба їздити“,
однак своє майбутнє Тарас Скорохода наразі пов’язує з Україною.

Як порозумітися
Зараз він — асистент кафедри охорони праці (ІЕСК): викладає, планує
відповідно переорієнтувати й наукову діяльність. Поєднувати науку
і викладання непросто, а ще ж —
особисте, друзі, відпочинок (бо
„треба знаходити час на все“). Але
викладати Тарасові Володимировичу
подобається, зі студентами, як каже,
намагається „вести діалог“ (у коледжі навіть був викладачем року).
— Якщо студент має зацікавленість у науці, раджу обов’язково
реалізовувати її, до того ж уже
з 3–4 курсу. І розвиватися всебічно:
університет дає багато можливостей — студент має все. Обов’язково
вчити англійську: без неї нині важко.
Добре, що цьогоріч на окремі конференції Litteris et artibus (входжу
до оргкомітету однієї з них) почали
приймати лише англомовні тези; я за
те, щоб захід узагалі був англомовний: це підвищить його рівень.
Ірина ШУТКА
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

патріотичний дух

коротко

Аудиторія козацької слави
Д
о свята Покрови Пресвятої Богородиці приурочили відкриття та освячення приміщення аудиторії козацької слави в Інституті
післядипломної освіти Львівської
політехніки.

| Світлина Наталії Павлишин

Цим заходом розпочали в ІПДО заходи, присвячені 200-літтю від дня
народження Тараса Шевченка, який
у багатьох своїх творах оспівував козацьку славу, його віршоване пророче слово звучало на урочистому відкритті. Розпочалося і завершилося
свято козацькими піснями у виконан-

ні учасників Народного чоловічого
хору „Орфей“.
Аудиторію прикрашають портрети
всіх українських гетьманів, карта Запорізької Січі, текст „Конституції“ Пилипа
Орлика і ікона заступниці всього українського війська — Покрови Богородиці.
Як наголосив у своєму виступі директор
ІПДО В. Якубенко, ця аудиторія оформлена в честь невмирущої козацької слави,
якою так захоплюється молодь.
Зі словами привітання витупили проректор Б. Моркляник, голова Товариства
„Просвіта“ Х. Бурштинська. Заступник
головного отамана Козацької Січі Львівщини Ю. Романишин
вручив директорові
ІПДО реєстрову грамоту, яка засвідчує,
що Василя Якубенка
прийняли у лави українського козацтва.
Голова Центру
студентського капеланства
Юрій
Остап’юк відслужив
молебень та освятив
приміщення ауди
торії.

просвітництво

Триптих видатних особистостей
m Закінчення. Початок на 4 с.

Захід розпочався спільним молебнем
біля скульптури Богородиці, який відслужив настоятель храму Івана Хрестителя отець Володимир. Священик також
освятив скульптуру Каменяра.
Від імені ректора Львівської політехніки з цією подією всіх привітав керуючий справами університету
Роман Корж, наголосивши, що це погруддя завершує триптих видатних
особистостей (раніше тут встановили погруддя Тараса Шевченка та Лесі
Українки), який постав на території
навчально-виробничого комплексу
коледжу завдяки подвижницьким зусиллям і невтомній праці колишнього
директора, заслуженого вчителя Тадея
Боярського — світлу пам’ять цієї особистості вшанували хвилиною мовчання. Три пам’ятники створені на
основі скульптурних робіт відомого
українського монументаліста, лауре-
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ата Шевченківської премії Еммануїла
Миська, а відтворив їх скульптор Степан Янів.
Також зі словами привітання виступили голова Львівської обласної організації профспілок автомобільного транспорту і шляхового господарства Віктор
Бондаренко та в. о. директора коледжу
Ярослав Подопригора.
Чимало цікавого про величність і
значимість постаті Івана Франка розповів гість — письменник, дослідник
Каменяревої творчості, заступник директора з наукової роботи Львівського
національного літературно-меморіального музею Івана Франка Петро Зозуляк.
Урізноманітнили та додали урочистості святу виступи студентів та заслуженого ансамблю народного танцю
„Роси світанку“.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові вшанують пам’ять
видатних українців,
встановивши меморіальні
таблиці. Виконком Львівської міськради погодив
установити на фасаді
будинку №21 на вул. М. Коцюбинського меморіальну
таблицю українському
художнику, скульптору, поету, учаснику української
визвольної боротьби початку ХХ століття Михайлу
Гаврилку. Також у Львові
встановлять меморіальну
таблицю Дмитру Донцову
на фасаді будинку на вул.
Лисенка, 11 та пам’ятну
таблицю Юрію Шевельову — на вул. Конопницькій, 14, де жив науковець
у 1943 – 44 роках.
У Національному музеїмеморіалі „Тюрма на
Лонцького“ відкрили
документальну фотовиставку „Вирій. Сторінки
щоденника“, яка ілюструє
роботу науково-пошукової та освітньої експедиції в українських
селах сучасної Польщі.
Виставка діє з нагоди
Х Міжнародного мандрівного фестивалю кіно про
права людини Docudays
UA. Протягом шести років
історії експедиція „Вирію“
працювала на українських
цвинтарях у трьох селах
Закерзоння (Польща): Жуків, Князі та Подемщина.
У рамках X Мандрівного
міжнародного фестивалю документального
кіно про права людини
Docudays UA 18 жовтня
у Національному музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“ відбулася лекція „Ти
і міліція: як діяти, щоб не
стати жертвою міліцейського свавілля“. Учасники
заходу дізналися про обсяг
та межі повноважень працівників правоохоронних
органів, а також про права
громадян під час контактів
із міліціонерами.
За матеріалами інформагенцій
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ПРОСВІТА

до ювілею кобзаря

Паломництво в Шевченків край
Х
оч поїздка політехніків, з якої просвітяни розпочали вшанування
200-літнього ювілею Кобзаря, завершилася ще на початку жовтня,
учасники експедиції досі діляться захопленням і піднесенням, якими
в Шевченкових місцях запаслися надовго.

Ой чого ти,  дубе,
на яр похилився?

масивним гіллям. Щоб обняти його,
десяти людей замало.

Серед шедевральних краєвидів Черкаського краю вирізняються дуби.
Поважний вік та особлива міць оповивають древні дерева особливою
аурою, навіть містикою. В Шевченковому краю є дуби, які на своєму
віку бачили козаків, гайдамаків, холодноярців, повстанців, були свідками подій, які ввійшли в історію.
Серед них — 1100-літній дуб Максима Залізняка, де відбувалися козацькі ради (хутір Буда). У нього шість чи
сім разів влучала блискавка. Свідок
давніх подій усе ще живий, а тепер
почув піднесений спів Народного
чоловічого хору „Орфей“ та урочисте читання Шевченкової поезії
(учасник Народного театру-студії
„Хочу“, студент 2 курсу ІБІД Євген
Кісель). Три роки тому дуб почав
засихати — науковці з’ясували, що
йому бракує органіки. Та знайшлася меценатка з Канади українського
походження, котра профінансувала
підживлення знаменитого дуба. Закопавши поміж його коріння мішок
цукру, туші двох корів і телиці, дерево порятували — дуб зазеленів.
І зараз створює особливу ауру.
Поряд ще один, якому років 700,
але він уже майже засох. А його ровесник у маєтку пана Енгельгардта
в селі Будище — зеленіє собі. Він
бачив, як Тарас Шевченко (служив
у 1828 – 1829 роках у пана козачком) малював тут свої ще юнацькі
картини. Маєток, на кухні якого Тарас також часто засинав над власним
малюнком чи переписуванням при
свічці, частково зберігся. Тривалий
час тут була школа. Зараз будинок
(ту частину, яка не була зруйнована дотепер) реставрують, можливо,
з часом буде реконструйовано решту будівлі. Але наразі найцікавіший об’єкт тут — дуб, укріплений
цементом (стовбур розчахнувся,
але цементом дерево скріпили),
з підпертим металевими трубами

Світе тихий

Продовження. Початок у числі 30

| Світлини Наталії Павлишин

Найбільш бентежними й хвилюючими були відвідини місць народження
й дитинства Тараса Шевченка. Керелівка (ми звикли до назви Кирилівка, яка побутувала з початку ХІХ ст.,
хоч місцеві музейні працівники вказують на походження назви від „керели“ — дерев’яні ковші для просіювання зерна, які виготовляли місцеві
мешканці) з 1929 року називається
Шевченкове. На в’їзді в село нас зустрічає Тарас із ягням („я пас ягнята
за селом“). І взагалі — тут чимало
камерних пам’ятників Кобзареві —
і при дорогах, і в музеї Шевченка.
Село засноване ще в XVII столітті, перша згадка про нього датована
1618 роком. 1816 року Григорій Шевченко з дружиною Катериною (в дівоцтві Бойко) придбали дворище.
Тут Тарас провів своє дитинство. Ще
1939 року на цьому місці відкрили
літературно-меморіальний музей.
1992 року села дитинства Шевченка
(Моринці, де народився, Керелівка,
Будище, де служив козачком у пана,
Вільшана, де починається перша наука Тараса) об’єднали в Державний
історико-культурний заповідник
„Батьківщина Тараса Шевченка”,
з 26 січня 2006 — національний.
Проводячи екскурсію, музейні
працівники розповідають про побут села тих часів і про дитинство

SSАвтентичні стіл і лава з хати батьків
Тараса Шевченка

SSАвтографи поезій 1843 – 1845 рр.
„Три літа“

поета й художника, про його родину
і творчість. У Шевченковому живе
більше 30 родичів Кобзаря (5-е —
6-е покоління). Експозиція наповнена давніми предметами побуту
та меблями, віднайденими на території села. Тут і археологічні знахідки, і предмети домашнього вжитку,
і вишивані та ткані речі (поповнюємо свій лексикон новим словом —
холодайка, себто туніка), і прикраси. Є ікони, яким понад 200 років
(мальовані місцевими богомазами,
як тоді називали іконописців).
Виставлені деякі твори талановитих родичів. Троюрідний брат
Григорій Петрович — перший фотохудожник села (кін. ХІХ — поч.
ХХ ст.). Племінник Яків, маючи
17 років, ніде не навчаючись живопису, майстерно змалював Тараса
Григоровича.
Та найцікавіше в ній — автентичні речі Тараса Шевченка. Тут і його
лист до брата, й автографи поезій
(уявляєте, це все писане власноруч
Кобазрем!), і картини. Стіл і лава
з батьківської хати аж відполіровані руками відвідувачів — кожному
хочеться торкнутися меблів, де сидів Тарас. Вони не загороджені обмежувальними стрічками, тому ця
трепетна дія доступна кожному відвідувачеві музею. Вражає портрет
Шевченка, виконаний Катериною
Костиркіною в техніці муліне (з відстані півметра й не скажеш, що то
не малюнок). В музеї експонується
одна із трьох посмертних масок поета (ще дві в Києві). Зберігся камінь
із батькової могили (вважають, що
напис власноручно зробив Тарас).
Григорій Якович був похований на
сільському цвинтарі. Нещодавно
його могилу віднайшли.
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Праворуч від входу на територію дворища — пам’ятник мандрівному Тарасові з вузликом на
плечі (його перша мандрівка — до
стовпів, які небо підпирають), за
ним — батьківська хата. Вперше її
відновили у 1989 році за малюнками самого Тараса, взявши за зразок
збережені в селі будівлі (а в ті часи
вони були подібні одна на одну).
Але 8 вересня 1991-го — за кілька
днів після відновлення незалежності України — хату підпалили. Та зараз вона знову стоїть на тому ж місці (це дещо збоку від того, де стояла
справжня хата Шевченків). Коли
заходиш всередину (низько поклонившись, бо двері тут дуже низькі,
вікна малесенькі), млієш від пахощів сіна (на долівці) і квітів (усі
глиняні посудини наповнені букетами трав). Усюди вишивка, ткані
речі, образи. Тісно, але затишно.
Подвір’я Шевченків чимале. Земля була не орна (пагорби, а внизу
стави), відтак дешева, придбали її
цілий гектар. Зараз це сад, де кожне
дерево посаджене кимось із родини.
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просить поховати
в саду. Таке спокійне, філософське
ставлення до смерті,
очевидно, передалося й синові. Як наголосив на панахиді
на могилі Кобзаря
в Каневі отець Тарас
Жеплинський, це
християнське сприйняття, з тонкою іронією (як і впродовж
усього життя). Тільки святі люди, вважає отець Тарас, відчувають день своєї SSБатьківська хата Шевченків, відновлена 1992 року
кончини і можуть із
таким спокоєм про це писати:
(Зоряна Мисяк, ІТРЕ), „Стоїть в селі
Суботові“ (Мирон Бурштинський).
Чи не покинуть нам, небого,
Їдемо ще подивитися на ту справМоя сусідонько убога,
жню хату дяка, в якого починав учиВірші нікчемні віршувать
тися Шевченко (хоч добре знаємо
Та заходиться риштувать
про ту „науку“; та талант і в таких
Вози в далекую дорогу,
умовах зумів пробитися) — вона
На той світ, друже мій, до Бога,
збереглася дотепер. Щоб на стіни,
Почимчикуєм спочивать.
з яких, мовлячи по сучасному, „стартував“ Шевченко-художник, могли
Пам’ять матері, яка подарувала подивитися й майбутні покоління,
Посаджу коло хатини
українцям генія, вшановують усі, хто хату законсервували. Довкола велиНа вспомин дружині
буває в музеї. Екскурсоводи зачитують ких вікон „ковпака“ ходимо й зазиІ яблуньку, і грушеньку,
присвячений їй вірш Лева Сорокіна.
раємо на хату, з якої почався шлях
На вспомин єдиній!
Наша чисельна група в музеї Тараса у мистецтво.
мусила поділитися аж на чотири
— Добре, що з нами є студенМожна скуштувати Шевченко- частини, бо приміщення невеликі. ти, — каже проректор Львівської
вого яблука чи сливи, помилува- Але біля могили Катерини збирає- політехніки Богдан Моркляник. —
тись калиною (їй понад 100 років). мося всі. І над садом лине „Вічная Вони можуть легко переконатися,
Студент ІТРЕ Святослав Товстига, пам’ять“ у виконанні „Орфею“, аж що вже в ті часи освіта давала банаприклад, привіз із Шевченкового сходяться всі інші відвідувачі му- гато. Тарас Шевченко мав талант
жменю землі.
зею. „І виріс я на чужині“, — читає і дуже хотів учитися, працювати.
У садку похована мати Тараса студент Андрій Теслевич („Хочу“).
І хоч які непрості були умови, він
Катерина. Загальновідомий факт,
старався. Із 17 учнів у дяка тільки
що померла молодою, маючи лише „Учися, серденько,
троє закінчило науку, серед них Та40 років (від сухот). Та вражає, що
Шевченко. Із кріпака Шевченко
колись з нас будуть люде“ рас
в такому молодому віці, усвідомлюстав академіком.
ючи, що кінець близько, розсудливо У цій садибі чомусь найзатишніше.
Останній пункт нашого насиі спокійно дає розпорядження: вра- Вшановуємо ще пам’ять Григорія ченого дня — Моринці, де Тарас
ховуючи, що має п’ятеро малих дітей, Шевченка (його могила недалеко вперше побачив світ. Щоправда, довід пам’ятника Тара- рогою екскурсовод розповідає, що
сові в Шевченково- мешканці села Шампань вважають
му — одного з трьох саме себе земляками великого Украза проектом одно- їнця. Вони запевняють, що молоде
го автора, два інші подружжя ранньою весною їхало
в Черкасах і Торон- з гостей, і саме в Шампані в Катето). Біля пам’ятника рини почалися перейми.
Кобзареві виникає
Ми почали свою мандрівку з моімпровізований мі- гили Тараса Шевченка, а тепер натинг. Зібравшись до решті прибули до місця його нароспільної фотографії, дження. Але про це — в наступному
політехніки почали числі.
співати „Думи мої“
Тетяна ПАСОВИЧ,
(„Орфей“), читати віІрина ШУТКА
рші Шевченка: „Світе
Далі буде
ясний, світе тихий“
SSМогила матері Кобзаря Катерини Шевченко
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авторський проект

Книга, яка реанімує пам’ять
і спонукує до роздумів
Б
олюча тема та цікава особистість зібрали прихильників авторського проекту Ірини Фаріон
„Від книги до мети“ 15 жовтня у Львівській політехніці. Тут відбулася зустріч із ученим та перекладачем Яремою Кравцем. Темою обговорення стало
дослідження французьких істориків „Чорна книга
комунізму: злочини, терор і репресії“, яку власне
і переклав гість.

„Чорна книга комунізму“ вийшла французькою
ще у 1997 році, а український переклад з’явився
у 2008 році. Робота над
перекладом тривала три
роки. Загалом зараз є 17
видань різними мовами.
Український варіант цього дослідження розіслали
в усі найважливіші бібліотеки країни.
Видатного гостя та
всіх присутніх привітав
проректор Богдан Моркляник.
— Епіграфом до нашої
сьогоднішньої зустрічі
може бути цитата Цвітана
Тодорова: „Життя програло у двобої зі смертю, але
пам’ять перемагає у своїм
герці з небуттям“, — наголосила на початку зустрічі
мовознавець Ірина Фаріон. — Саме це дослідження покликане не просто
реанімувати нашу пам’ять,
а задуматися над екзистенційною природою зла,
помедитувати про його
політичний характер та
чому зло можливе у таких
масштабах.
Упродовж минулого
століття, за підрахунками французьких істориків, комунізм винищив
близько 100 млн. людей,
десятки мільйонів втрат,
понівечених доль зазнала саме Україна. Тому перекладач Ярема Кравець
наголосив у присвяті:
„Переклад книги присвячений пам’яті мільйонів
українців, жертвам голодоморів, усім страченим,

закатованим і померлим
внаслідок комуністичних
репресій та переслідувань
в Україні“.
— „Чорна книга комунізму“ з’явилася, за твердженням одного з авторів Стефана Куртуа, як
реакція на однобічний
підхід до проблеми тоталітаризму у світі, коли
численні дослідники і політики займалися проблемами нацизму, а питання
світової комуністичної
практики та ідеології ХХ
ст. оминали. Це видання
є своєрідним довідником
про діяльність світової

комуністичної системи
у минулому столітті. Цікава книга й тим, що над
нею працювала ціла когорта вчених (колишніх
комуністів): Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї
Пане, Анджей Пачковський, Карел Бартошек,
Жан-Луї Марґолен, — зауважив гість.
Також перекладач наголосив, що вартісність

„Чорної книги комунізму“ передовсім у тому,
що вона відображає
об’єктивне бачення проблеми, містить результати ґрунтовного вивчення
архівних матеріалів Росії
в контексті Голодомору,
репресій та історії комуністичного руху.
— З поглядом історика
Ніколя Берта (досліджував Голодомор в Україні,
уникаючи поняття геноциду) не погоджувався
автор української передмови, вчений, багатолітній очільник Наукового
товариства ім. Т. Шевченка Олег Романів. Він
передовсім наголосив на
тому, що це був геноцид
проти українців, та на інших злочинах проти нашого народу. Коли книгу
готували до друку, вчений
звернувся до Ніколя Берта
з цим зауваженням. Історик відгукнувся і, опрацювавши окремі документи
російських архівів, додав інформацію, яка підтверджує, що Голодомор
1932 – 33 рр. справді був
цілеспрямованим винищенням української нації. Крім цього, Олег Миколайович у своїй статті
окреслив ті завдання, які
стоять перед українською
владою і народом щодо

дослідження та розкриття комуністичних злочинів, — розповів про книгу
Ярема Кравець.
За словами Ірини Фаріон, заслуга Стефана
Куртуа (його авторству
належить третина праці)
у тому, що він вибудовує
свою систему аргументів,
заглиблюючись в історію
людства. І каже, що передумовою злочинів під
час торжества комунізму
була Перша світова війна,
яка навчила безболісно
і жорстоко вбивати один
одного: нацисти навчилися нищити людей, як підкреслив Куртуа, від більшовиків (саме концтабір
Освенцім побудували за
зразком концтаборів, які
створили комуністи).
Ще одна особливість
українського видання
цієї праці, як зауважила
мовознавець, у тому, що
книга написана дуже соковитою мовою: талановитий тандем перекладача
Яреми Кравця та літературного редактора Ніни
Бічуї створив особливо
образну мову, незважаючи на неймовірну обтяжливість змісту.
Український проект
„Чорної книги комунізму“
постав завдяки співпраці
з ученими Львівського національного університету
імені Івана Франка. Видання здійснено за ініціативи
і коштами Василя Борецького (Лондон) та часткової
дотації Стефана Зварича
(Лондон), організаційну
допомогу надали Володимир Лига (Львів) та Михайло Борецький (Львів).
Завершальним етапом
зустрічі традиційно стали
різноманітні запитання
від присутніх.
Наталія ПАВЛИШИН
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міжнародні відносини

В ООН — як вдома,
в ЄС — як в англійському клубі

Щ

ороку 24 жовтня світова
спільнота відзначає День
Організації Об’єднаних Націй: саме в цей день 1945 року
набрав чинності її Статут.
Як одна з держав-співзасновниць Україна бере участь
у багатьох проектах та місіях
Організації, виступає з власними ініціативами. Якщо
сподіванням на євроасоціацію судилося здійснитися,
то, можливо, „ООНівський“
досвід нам може придатися
в майбутньому?

На 68 році співпраці…

| Світлина Анни Герич

Офіційно у світі існують 195 країндержав. За винятком Ватикану та
Палестинських територій, усі вони є членами
ООН, адже умовами до
вступу є тільки взяті на
себе зобов’язання дотримуватися статуту
Організації, в якому задекларовано прагнення
спільно підтримувати та
зміцнювати мир і міжнародну безпеку, розвивати співпрацю між
усіма державами світу.
Структурно ООН складається з 5 основних
органів: Генеральної
Асамблеї, Ради безпеки, Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР), Секретаріату і Міжнародного Суду юстиції. Фінансується з обов’язкових
та добровільних внесків державчленів і користується шістьма офіційними мовами: арабською, китайською, англійською, французькою,
російською та іспанською.
У співпраці з українським Урядом установи ООН (ЮНЕСКО,
ВООЗ, МАГАТЕ, МОП, ЮНЕЙДС,
ЮНІСЕФ, ЮНФПА) на чолі з офіційним Представництвом у Києві
реалізовують різні програми розвитку, надають гуманітарну допомогу, кредитують економіку держави
в часі кризи.
Україна в ООН, звісно ж, не вирізняється розмірами членських внесків. Вклад нашої держави — це ак-

тивна діяльність у сферах підтримки міжнародного миру й безпеки,
питань роззброєння, економічного
та соціального розвитку, захисту
прав людини, вдосконалення міжнародного права тощо. З 1992 року
в 21 миротворчій місії ООН взяло
участь більше 37 тисяч українських
військовослужбовців. Наші миротворці досі перебувають у Конго,
Кот-д’Івуарі та Ліберії (тут вони
контролюють ситуацію на кордонах
шести держав).
Крім ООН, Україна також є членом інших міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та СНД, за офіційними заявами урядовців та євродепутатів, готується до вступу в ЄС.
Між ООН та ЄС — різниця чимала.
Але чи всі її розуміємо?

Різні цілі, відмінні засоби
На тлі очікувань підписання Асоціації Україна — ЄС, напередодні
Вільнюського саміту студентиміжнародники кафедри політології та міжнародних відносин ІГСН,
готуючись до першого етапу СНТК,
поділилися своїм баченням майбутнього. Вистачило кілька уточнюючих запитань, аби юна аудиторія перетворилася у справжнє
дискусійне середовище. Направду,
з конструктивнішими думками, ніж
ті, які часто звучать у програмі Савіка Шустера.
— ООН — загальносвітова організація, діяльність якої спрямована
на забезпечення миру й стабільності
у світі. А ЄС — регіональна міжнародна організація більш закритого

типу, яка спрямовує свою діяльність
головним чином в економічне русло. Інструментом її діяльності є,
зокрема, й політична інтеграція
28 країн-учасниць. ЄС відрізняється від ООН своєю структурою,
жорсткими вимогами до кандидатів
на вступ, контролем членів і більшою можливістю запровадження
штрафних санкцій для держав, які
не дотримуються загальних приписів європейського законодавства,
уникають виконання взятих на себе
зобов’язань, — вважає другокурсниця спеціальності „Міжнародні відносини“ Оксана Лагода.
— ООН піклується про ліквідацію крайньої бідності на Африканському континенті, про народонаселення, права людини. ЄС не дбає про
розвиток людства загалом.
Йому важливо, аби добре
було тим, хто має членство.
Для членів ЄС є безвізова
зона „шенгену“, європейська
валюта тощо. Це політикоекономічний клуб держав, —
доповнює колегу Олександр
Коваль.
— ЄС хоче бачити Україну цілеспрямованою країною, а не такою, де суспільство поляризоване на
бідних і багатих, східних
і західних. У вихідців із Радянського Союзу є звичка
„шукати долю“ на чужині. Люди
прагнуть більшого заробітку.
Якщо ЄС спростить візовий режим, багато молоді поїде туди,
щоб зробити своє особисте життя
комфортним, — зазначає Владислав Бахін.
Студенти вважають, що в Україні є низка наболілих проблем,
з яких найважливішими називають
недосконалість правової й економічної систем, часті випадки порушень прав людини, політичних
переслідувань. Дискусійні моменти нашої розмови стосувалися відсутності державницької позиції
чиновників, незрілої екологічної
свідомості та слабкості громадянського суспільства.
Анна ГЕРИЧ
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

високе сходження

наш календар

К

оли вчитель фізкультури запропонував поїхати в Карпати —
для сходження на найвищу точку України — гору Говерлу,
у нашій групі ТУ-11 (ІЕПТ) одразу знайшлись охочі: вчимося на
туризмознавців, тож не варто пропускати чудову нагоду!

„Ми підкорили Говерлу!“
У дорозі
Вранці у п’ятницю зустрілися біля перехрестя Наукова — Стрийська. Їхали також студенти Технологічного коледжу
при Політехніці, викладачі. Настрій
у всіх піднесений — в очікуванні неймовірних вихідних. У дорозі було весело.
Мали уродинницю, якій подарували великого білого ведмедя. У Яремчі — прогулювались, оглядали чудові краєвиди,
фотографувались, на ринку розглядали
і купували оригінальні речі, які можна
знайти тільки в Карпатах. Поселилися,
повечеряли, та спати не вкладалися ще
довго: спілкувалися, святкували день
народження нашої Христі…

Похід
Вранці автобус підвіз нас до підніжжя
гори, далі — пішки. Було важко, багато хто відстав… Нас попередили, що
буде холодно, тож ми повдягалися, як
ескімоси. Чим вище піднімалися, тим
холодніше ставало. Почав падати сніжок. Як же довго ми йшли! Здавалось
ось, вершина, але — ні, це невеличкий
горбок, а попереду ще стрімкіші підйоми! Все частіше почали робити привали, бо дуже боліли ноги. Але дійшли,

підняли український прапор! Гордість
сповнювала, мабуть, кожного. На вершині панувала справжня зима: сніг, величезні брили… Краєвиди були казкові, хоч трохи й заважав туман. Але в дорозі можна було досхочу намилуватися
Чорногорою, навіть Петрос виднівся.
Спускалися 2,5 години — і які щасливі
були, посідавши у м’якенькі крісла в автобусі! А викладачі вручили нам медалі
„Моє перше сходження“.

Враження
Коли повернулися і відпочили, зібралися на вечерю, яку приготував один
зі студентів. Потім довго не могли заснути: співали, згадували подорож…
За цей час ми дуже здружились. А вже
в університеті студенти ТУ-11 поділилися враженнями.
Маргарита Зайшла, староста: „Скажу чесно, було дуже важко. Тричі я думала, що здамся, але все ж підкорила
гору. Пишатимуся собою все життя.
Хоча сумніваюся, що пішла б ще раз“.
Ерік Дорчі: „Підніматися на гору
мені було досить легко. Не сподобався хіба туман, що заважав насолоджуватися дивовижним краєвидом. Але
загалом усе було прекрасно“.
Марта Дейнека:
„Мені надзвичайно
сподобалось. Я пишаюся собою, бо першою
з дівчат піднялася на
вершину. Величезна
подяка викладачам за
прекрасні вихідні!“.
Марта Джигін:
„Я переборола страх
висоти, піднялася на
найвищу точку України.
Ще й спільно з друзями,
які тепер стали моєю
сім’єю. Раджу всім зійти
на Говерлу, хоч, знайте, — буде важко…“.
Ольга ДІДУХ,
студентка
першого курсу
ІЕПТ ім. В. Чорновола

24 жовтня — Міжнародний
день Організації Об’єднаних
Націй.
27 жовтня — День автомобіліста і дорожника.

Пам’ятні дати
24.10.1804 — народився Едуард
Вебер, німецький фізик, який
спільно з К. Гауссом розробив
систему електричних і магнітних одиниць.
24.10.1945 — День ООН (набирає чинності Статут ООН).
24.10.1949 — убили письменника Ярослава Галана.
25.10.1657 — гетьманом України
обрали Івана Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро
Яворницький, відомий український археолог, етнограф, історик і письменник.
26.10.1863 — у Женеві створено організацію Міжнародний
Червоний Хрест.
26.10.1612 — запорожці з поляками здобули Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої у повоєнний період
депортації українців західних
областей.
27.10.1728 — народився Джеймс
Кук, англійський мореплавець,
який відкрив Австралію.
27.10.1745 — народився Максим
Березовський, відомий український композитор.
27.10.1887 — померла Олександра Псьол, українська поетеса-демократка.
27.10.1931 — померла Христина
Алчевська, українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян
Огоновський, український літературознавець, автор „Історії літератури руської“.
29.10.1783 — помер Жан Ленор
д’Аламбер, французький просвітитель, філософ, математик
і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор
Махно, лідер селянського руху в
Україні, „гуляйпільський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських Січових Стрільців на
горі Ключ.
30.10.1947 — помер Юрій Клен,
український поет і літературознавець.
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веселі політехніки

Історія з гумором,
або „Осінь“ посміхається знову
Т

ринадцять років тому відбувся перший фестиваль КВН „Осінь Політехніки“.
Наші змагання веселих та кмітливих стали піонерами не тільки серед подіб
них фестивалів львівських вишів, а й першопрохідцями в усьому Західному
регіоні країни. Хоч покоління студентів змінюються, осінні жарти політехніків
приваблюють дедалі більше шанувальників, а наші команди запрошують до
участі в телевізійних лігах Львова та регіону.

Смішно. Аж до сліз
Історія КВН не така весела,
як сама гра. Перші команди під абревіатурою Клубу
веселих та найкмітливіших змагалися між собою
у 1961 році в Радянському
Союзі. Телевізійні ігри КВН
спочатку транслювали наживо, та оскільки учасники часто іронізували над
радянською дійсністю або
ідеологією, дуже скоро їх
почали попередньо записувати, а „сумнівні“ жарти вирізати. Цензура й тиск КДБ
ставали щораз жорсткішими: на сцену не можна було
виходити з бородою, бо це
трактували як глузування
над Карлом Марксом. Наприкінці 1971 року телепередачу ліквідували.
Рух КВН відродився
в 1986 році, під час перебудови, й швидко поширився на Західну Європу,
США, Ізраїль. Головним
ініціатором відродження
і ведучим КВН на просторі
СНД, як і до закриття, став
Олександр Масляков. Він
заснував компанію, яку ми
впізнаємо за абревіатурою
АМіК. Власне вона й є законодавцем моди у Всесвіті сміху: статус АМіК означає, що ліга відбувається за
міжнародними правилами.

Від „Весни“ до „Осені“
КВН у Політехніці — традиційний осінній антидепресант. Власне, жартувати ми почали давненько,
але в рамках „Весни Політехніки“. Першою справжньою КВН-командою,

яку пов’язують з університетом, були „Львівські
гусари“. До неї належали
студенти військового інституту (тепер — Академія сухопутних військ).
У 1994 році вони увійшли
у вищу лігу КВН (АМіК).
Офіційний фестиваль
КВН під назвою „Осінь

з роками все внормувалося.
В 2002 році був уже пов
ноцінний фестиваль: два
півфінали, в яких грали по
4 – 5 команд, та фінал. Тепер
бере участь 14 команд. Такого масштабного студентського фестивалю у Львові
нема. „Осінь Політехніки“
старша від регіональних

Політехніки“ з’явився
у 1999 році. Ініціатором відокремлення великої кількості жартівливих номерів
від весняного „серйознішого“ фестивалю стали організатори — Колегія та проф
ком студентів і аспірантів.
Основна частина роботи
лягла на плечі тодішнього
керівника культмасового відділу Романа Федини
та Ігоря Гельжинського.
В 1999/2000 навчальному
році „Осінь“ стартувала.
— Організатори розуміли, що політехніки мають потенціал, але, щоб
претендувати на участь
у регіональних та всеукраїнських лігах КВН, треба
створювати, розвивати,
підтримувати команди.
Спочатку заохотити студентів на кожному факультеті було доволі важко, але

телевізійних ліг — КВН
„Європа“ та Галицької ліги.
Вони стартували з 2003 та
2005 років відповідно, —
стверджує голова редакційного відділу Колегії та
профкому студентів і аспірантів Львівської політехніки, голова культмасового
відділу у 2004 – 2012 роках,
багаторічний співорганізатор „Осені Політехніки“
Сергій Зварич.

Під посмішку
народжуються зорі
„Осінь Політехніки“ проходить за загальноАМіКівськими правилами, які визначають кількісний склад
журі, тривалість номерів
тощо. Попередньо з командами працює редакторський комітет, до якого
входять КВНівці „зі ста-

жем“. Загалом підготовка
фестивалю — кропітка
й тривала робота всього
колективу , який цьогоріч очолює Дмитро Возний (ІНЕМ). Починається
вона не з дати проведення
„Осені…“, а ще тоді, коли
по інститутах вишу щорічно шукають і формують
нове поповнення команд
жартівників.
— Колись добре смішили студенти ІКТА, потім
ІХХТ, тоді знов ІКТА, згодом — механіки. Щороку
з хедлайнерів різних інститутів намагаємося створити збірні команди, які потім виступають у Галицькій
лізі, КВН „Європа“ тощо.
Наприклад, у нинішню
збірну „ХАЙ ПРЕ“ входять
представники ІЕСК, ІГСН
та ІКТА. Досі успішно виступає збірна команда КВН
„Загорецька Людмила Степанівна“, до якої належать
уже випускники різних
інститутів. Сильна команда одного інституту — це
„Навхтема в ракаши“. Там
лише геодезисти. Представники телевізійних ліг
Львова приходять на наші
півфінали і запрошують
до себе на концерти трьох
фіналістів ще до фінальної
гри. Бо насправді львівських команд КВН, які пройшли таку високу школу, як
„Осінь Політехніки“, дуже
мало, — наголошує Сергій.
Команди КВН, до яких
входять політехніки (більше, ніж кожна друга у Львові), традиційно перемагають, належать до трійки
лідерів регіональних фестивалів, успішно виступають у всеукраїнських лігах.
„Осінь Політехніки“ вже
вивела в світ чимало ведучих, шоуменів, акторів
і просто науковців зі здоровим почуттям гумору.
Анна ГЕРИЧ
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фестивалимо

коротко

Танці під плюскіт морських хвиль

Н

ародний анамбль танцю, який
діє при народному домі „Просвіта“ Львівської політехніки, перебуває у танцювальному вирі цілий
рік. При цьому його яскраві номери
можна бачити не тільки в стінах університету, а й у Європі, зокрема, за
останні кілька місяців — в Естонії,
Фінляндії, Швеції, Латвії, Греції.

Після святкування у травні свого півсторічного ювілею ансамбль на отримані від ректорату гроші здійснив творче турне. Спочатку „Вірність“ завітала
на фестиваль-конкурс фольклорнотанцювальних колективів до Естонії, де
гідно представила Україну — здобула
І місце. Наступним пунктом мандрівки
стало місто-порт Турку (Фінляндія),
куди танцюристів доправили паромом, а звідти — у фінляндське курортне місто Наанталі, де й проходили самі
виступи. Глядачі й мер були від наших
танців у захваті, вони готові бачити
в гостях політехніків іще. Знову ж паромом (тут мали відбуватися й виступи,
але для цього забракло місця) студенти
добралися до Стокгольма, а тоді — до
Риги, але вже не задля виступів, а для
звичайних екскурсій.
Знову побачити море і заодно показати світові себе танцюристи-по-

літехніки змогли наприкінці вересня. На міжнародний танцювальний
фестиваль „Ханіоті-2013“ (Греція)
приїхав 41 колектив із різних країн
Європи, серед них 22 колективи представляли Україну. Майже впродовж
тижня щодня відбувалися виступи.
„Вірність“ презентувала свої візиткові номери — „Карпатські візерунки“,
„Їхали козаки“, „Ойра“, „Гопак“.
Тепер ансамбль готується вже до
західно-регіонального конкурсу імені
Мирослава Вантуха, який проходитиме 25 – 27 жовтня на Погулянці.

прем’єра

Повернення „Циганського барона“

Н

аціональний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
знову вніс у свій репертуар оперету Йоганна Штрауса (сина),
яка 15 років тому вже йшла на
його сцені. Участь у дії корифеїв і молодих талантів, нові
костюми — її особливості.

Друга (після „Летючої миші“) за популярністю оперета на три дії цього
австрійського композитора спочатку
мала бути оперою, але через певні недотримання умов жанру була списана
в оперети. І справді — недостатня розробка драматургії особливо відчутна
в першій частині. Велика кількість розмов створює відчуття зайвості арій,
а раптовий суцільний хоровий і сольний спів примушує сприймати постановку як оперу. Але любовний сюжет,
який, за правилами оперети, закінчу-

ється суцільним хепі-ендом, разом із
угорсько-циганськими мелодіями таки
тримають глядацьку увагу в напрузі.
Автентичну постановку „Циганського барона“ в Україні зумів
у 2009 році здійснити Черкаський обласний музично-драматичний театр.
Львів’яни ж вирішили не відходити від
давніх традицій — оперета йде українською мовою за лібретто Василя
Шкваркіна. Акцент на комедійності
(ще одній рисі оперети) замість ліричності компенсують арії, особливо
головного героя — Шандора Барінкая, роль якого у новій постановці
режисера Романа Валька виконують
заслужений артист України Олег Лихач і лауреат всеукраїнського конкурсу
вокалістів Василь Садовський.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

Триває проект „Книгопроектор“, учасникам якого
треба відзняти відеоролик, який найкраще зміг би
переконати сучасну молодь
більше читати. За словами
організатора проекту Яни
Казів (Інститут громадського лідерства), вже надійшло
4 ролики. На переможця чекає
винагорода — 3 тисячі гривень та унікальна можливість
стажуватися у творчій групі
Wecinemastudio. Конкурс
триватиме до 21 листопада
і взяти в ньому участь можуть
усі охочі. Для цього потрібно лише зняти свій ролик
тривалістю до 10 хвилин та
надіслати його на адресу
http://goo.gl/YIWzuU.
У Великобританії з 17 до
19 жовтня вперше відбувалися Дні України. Показати
Україну з нового, сучасного
боку до Лондона приїжджали
українські музиканти, співаки,
літератори, дизайнери, етнографи та кулінари. У межах
Днів пройшли літературний
вечір „Від Шевченка до Забужко“, арт-виставки, показ мод,
фольк-концерт.
Оксана Забужко та перекладач її книжки „Музей покинутих секретів“ Катажина
Котинська стали лауреатами
восьмої літературної премії
Angelus. Призом літературної
премії Angelus є чек на 150 тисяч злотих та статуетка авторства вроцлавського скульптора Єви Россано. Раніше премію
Angelus отримав Юрій Андрухович („Дванадцять обручів“).
З 24 жовтня до 3 листопада
відбуватиметься перший міжнародний конкурс скрипалів
Олега Криси. Головний партнер події торгова марка „Світоч“ пропонує українським
композиторам написати „Солодку мелодію для скрипки“.
Музичний твір стане візитною карткою конкурсу, його
виконають на гала-концерті,
а автор цього твору отримає
грошову нагороду. Ознайомитись із докладними умовами конкурсу можна на сайті
http://olehkrysa-competition.
com/svitoch/.
За матеріалами інформагенцій
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знай наших!

С

вою дальшу долю студентка п’ятого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки Уляна Філь пов’язує з музикою. І її останній
здобуток у цій царині — ІІ місце серед 40 учасників у промовистому конкурсі — міжнародному пісенному фестивалі „Доля“, який 9 – 11 жовтня
відбувався у Києві

Епатаж, експерименти —
мрії про шоу, в якому
проявиться її друга грань
— Я родом із міста Яворова, там
центру для творчого розвитку дітей
нема, тому ходила у звичайну музичну школу на фортепіано і два роки
на вокал. Після 9-го класу хотіла
вступати в музучилище, але батьки
не пустили — переживали, а потім
уже було запізно, — розповідає про
початки свого творчого шляху дів
чина. — Оскільки гарно малювала
і добре знала математику, пішла вчитися на архітектуру. Почала співати
на першому курсі — мені порадили
дуже хорошого викладача з вокалу,
джазу й естради — Ліду Біць.
— Перший вихід на сцену коли відбувся?
— Це було ще в школі, але в складі
ансамблю, хору, танцювала на звітах різних. Вперше сольно виступила, мабуть, на концерті співочих
родин міліціонерів (у мене дід — колишній міліціонер). Завдяки участі
в ньому познайомилася з Ярославом
Горбалем, керівником духового оркестру Політехніки, і він мене привів у Народний дім „Просвіта“. Там
я почала більше співати, мене стали
всюди запрошувати. На „Весні Політехніки“ пропонувала КВН-никамархітекторам свою кандидатуру, але
вони чомусь відмовили. Зате не раз
виступала як гість на відкритті й гала-концерті фестивалю.
— Який образ Ви тепер творите
і яким його собі бачите у майбутньому? Він уже сталий чи залежить від
пісні?
— У мене однозначно нема ліричного чи драйвового образу, тому що
співаю на різних заходах, де хтось
хоче чути джаз, а хтось — поп. Хотіла б долучити до образу епатаж —
в одязі (до речі, костюми придумую
сама — шию, перешиваю вручну),
поведінці, як ось у Леді Ґаґа, але

в нас люди ще не готові до нього.
Я вже маю ідеї для одного всеукраїнського проекту, який спочатку випробую на львівській публіці.
Марія Яремчук „Тече вода“, Тоня
Матвієнко „Злива та полум’я“ — репертуар у мене великий — до ста
пісень, і різноплановий, оскільки
замовники різні. Та ми починатимемо з каверів — переспіву сучасних
клубних пісень, більше англомовних, ніж українських, хоч згодом
виконуватимемо власні тексти.
Деякі мої пісні лежать вдома, є ті,
які я купила в інших авторів. Але це
поп, а я б хотіла працювати в напрямі поп-рок, бо в мене навіть природний голос із хрипкістю, я енергійна,
люблю пострибати.
— То під час виступу буде більше відкритого тіла чи закритого?
— В міру. Епатаж у межах пристойності. Будуть експерименти зі
світлом — скажімо, вся пісня побудована на грі чорно-білого. Важко,
що нема фінансування, але потрохи
гроші знайдуться. Це буде ціле шоу,
в якому проявиться другий бік Уляни
Філь.
— А вплив попередників-виконавців,
зарубіжних чи українських на Вас є?
— У мене ніколи не було ідола. Але
дуже подобаються мені як артисти
Злата Огнєвіч, Анастейша, Лара Фабіан, Григорій Лєпс, Адам Ламберт.
— Ви хочете бути впізнаваною, мати
своє творче обличчя?
— Я не дуже працюю над тим, щоб
мене люди впізнавали. Мене стримує ще й те, що навчаюся…
— Навчання на архітектурі у творчому, пісенному плані якось допомагає?
— Можливо, архітектура зробила
мене більш стриманою. Пам’ятаю,

як на першому-другому курсі доводилося креслити по сім-вісім годин,
не все вдавалося, але сиділа і тримала себе в руках. Так і тепер доводиться не раз сидіти і чекати по вісім
годин свого виступу. Крім цього, архітектура — це теж творчість.
— У яких найближчих конкурсах братимете участь?
— Хочу поїхати 10 листопада у Київ
на конкурс Star voice, де будуть різні
відомі продюсери й артисти і який
транслюватимуть по регіональних
телеканалах.
У майбутньому бачу себе артисткою. Не люблю слова „співачка“, бо
так себе називає кожен, хто співає.
Навіть на фестивалі було багато
„співачок“-протеже, одна з них посіла, як і я, друге місце. Образливо,
що наші фестивалі, аби мати звання
міжнародних, аби покращити своє
фінансування, залучають закордонних виконавців, незаслужено
нагороджують їх, бо вважають, що
українці і так нікуди не дінуться.
Артист — це людина, яка має
уявлення, що таке творчість, яка
може вийти і передати на сцені емоції. Він переживає і поза сценою,
перед виходом. Хоч у половини
виконавців може бути такий стан,
а в половини ні — „що ти переймаєшся, хіба вперше виступаєш?“. Але
ці два виконання суттєво відрізняються: той, хто переживає, боїться
щось не так зробити, старається,
фокусується на публіці, а той, хто
не переживає, навіть не задумується над тим, що співає: ні над
словами, ні над мелодією. Звісно,
артист — це не тільки переживання, це ще й відповідна поведінка
на сцені. Мені ще треба працювати
й рости до цього звання.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Грошове
стягнення
за якесь
порушення

Склала Христина ВЕСЕЛА

Рівнобічний прямокутник
Спеціа-

Промис- Негативловий но зарярайон Ні- джений
меччини
іон

Місто у
Литві

Алігато- ліст із вирова готовленгруша ня вікон,
дверей

Опера
С. Рахманінова

Держава
в Європі
Бог
Сонця,
творець
світу у
Єгиптян

Спортивний клуб
армії

Гора
Зевса

Розпорядження,
постанова

Гроші
Азербайджану
Порода
собак

Тропічна
комаха,
шкідник
деревини

Приємний
запах
Птах на
гербі
Австралії
ЗаключІм’я
на части- Гетьман друга
на му- України Г. Поттезичного
ра
твору
ПерсоВид
наж
артиле„Лісової рійської
пісні“
зброї

Шведська назва міста
Турку

Нічия у
шахах

Містопорт в
Україні
Обдарованість,
природний хист

Бог підземного
царства
у римлян

Місто
Настін- Пристрій
Тип рострати ний сві- для висійського
Ж. д’Арк тильник значенлітака
ня місця
перебуГоловний вання
герой
літака
англійської
Речовина, яку
письмендодають до газу
ниці
для надання спеРоулінг
цифічного запаху
Скупчення, група
людей

Трагедія
Шекспіра

Американський
композитор, автор
мюзиклу „Моя
прекрасна леді“

Ріка в
Іспанії
Міфічна
напівлюдина,
напівкінь

Північноатлантичний
альянс

УкраїнсьОтруйкий
ний гриб народний
духовий
музичний
інструмент

Тип
українського
літака

Він прокладає
курс руху корабля
Приміщення Колюча
для в’яз- акула
нів у
тюрмі

Президент
Сирії

Плетена
огорожа

Літера
грецького
алфавіту

Замкне- Тригонона група метрична
людей в функція
Індії
кута

Зображення
оголеного тіла

Період
в історії
Землі

Український
поет

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 29

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 30

Горизонтально: 2. Інтерес. 4. Атестація. 7. Оріноко. 10. Острів.
11. Мегера. 13. Раритет. 14. Банкрот. 17. Рубікон. 21. Скунс. 23. Вето.
24. Багет. 25. Аркан. 26. Віст. 28. Ягода. 29. Сегмент. 33. Танатос. 36. Ракетка. 37. Тарпан. 38. Анклав. 39. Стеарин. 41. Контролер. 42. Тоскана.
Вертикально: 1. Дентин. 2. Інтроверт. 3. Спідометр. 5. Колба.
6. Штрек. 8. Дербі. 9. Махно. 12. Дикун. 14. Бенефіс. 15. Носоріг.
16. Октагон. 18. Україна. 19. Конверт. 20. Нонсенс. 21. Скеля. 22. Сірка.
27. Гомер. 30. Ерато. 31. Метро. 32. Транспорт. 33. Тарантела. 34. Акела. 35. Олово. 40. Африка.

Горизонтально: 5. Одаліска. 7. Краватка. 9. Скаут. 10. Коломбо. 11. Тугар. 12. Акр. 13. Театр. 14. Бас. 16. Янкі. 17. Вила. 19. Песо.
21. Арго. 22. Майстер. 23. Трактор. 24. Орлі. 26. Арес. 28. Негр.
30. Іран. 33. Тен. 35. Тирас. 36. Акт. 38. Візлі. 39. Тромбон. 40. Рента. 41. Акустика. 42. Турнікет.
Вертикально: 1. Одеколон. 2. Кістяк. 3. Квітка. 4. Акваланг.
6. Апостол. 7. Каберне. 8. Волан. 12. Анімаліст. 15. Слаломіст.
17. Вісла. 18. Агрус. 19. Пітон. 20. Оскар. 25. Розвідка. 27. Евтерпа.
29. Експорт. 31. Ангстрем. 32. Брама. 34. Еліста. 37. Корона.
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
24 жовтня — „Чарівна флейта“ (опера).
18.00.
25 жовтня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
26 жовтня — „Аїда“ (опера). 18.00.
27 жовтня — „Мойсей“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
24 жовтня — „Блакитна троянда“. 18.00.
25 жовтня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
26 жовтня — „Пропала грамота“ (прем’єра).
18.00.
27 жовтня — „Візит літньої пані“. 18.00.
29 жовтня — „Ханума“. 18.00.

Камерна сцена
29 жовтня — „Три любові“. 17.00.
30 жовтня — „Безіменна зірка“. 17.00.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса
25 жовтня — „Театр злочину“. 19.00.
26 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.
27 жовтня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
25 жовтня — „Анатомія театру“. 18.00.
26 жовтня — „Собака на сіні“. 18.00.
27 жовтня — „Великі подвиги маленького
Ріккі Тіккі-Таві“. 12.00, „Лісова пісня“.
18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
25 жовтня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
26, 27 жовтня — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
25 жовтня — „Олівер Твіст“. 13.00.
26 жовтня — „Попелюшка“. 14.00,
„Оскар…“. 19.00.
27 жовтня — „Зоряний хлопчик“. 12.00, 15.00.
30 жовтня — „Олівер Твіст“. 16.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
26, 27 жовтня — Концерти барокової
музики. Маріанна Лаба (сопрано),
Денис Литвиненко (віолончель),
Петро Тітяєв (скрипка),
Олена Мацелюх (клавесин). 17.00.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру (до 30
слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру (понад
60 слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 24069098, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ільчишина Ігоря
Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яковишеної Ольги
Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Романюк Світлани
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Романіва Дмитра Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Келюх Ганни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Становича Ореста Борисовича;
утрачений студентський квиток № 09746506,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Душкевича
Миколи Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Баси Роксоляни Русланівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Фріауфа Романа Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 08387247,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Фабуляка
Василя Любомировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смаль Богдани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яськіва Антона Віталійовича.

Крайній термін подання оголо
шення — 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

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 — 2,00 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. №131119.

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“
обов’язкове.
На останній сторінці — світлина Анни ГЕРИЧ.

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

Про студентське життя
від А до Я

ПЕРЕДПЛАТНИЙ

ІНДЕКС

35004

