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Які Ви бачите альтернативи наркотикам?
Цей „прекрасний новий світ“ 

наразі не винайшов соми — 
наркотика щастя без побічних 
ефектів. Тож доводиться речі 
сприймати такими, які вони є, 
або втікати від них за допомо-
гою . . . Що ви виберете: спорт, 
медитацію, творчість чи без-
ладний секс, травку, горілку, 
тютюн?

Герої прем’єри, яка вже 
місяць іде в Першому 
українському театрі для 
дітей та юнацтва, вибрали 
друге. Трилер на дві дії за 
п’єсою сучасного київського 
драматурга Тетяни Іваненко 
„Втеча з реальності“ у дуже 
динамічний і, що головне, 
близький для молоді спосіб 
показує проблему поширен-
ня наркоманії.

Перша частина — це юнаць-
ка наївність, яка вірить, що 
можна раз спробувати „забо-
ронений плід“ — і нічого далі 
не буде, що все залежить від 
рівня свідомості, який нарко-
тики можуть підсилити: поет, 
нарешті, напише геніальний 
вірш, кохання стане яскраві-
шим і пристраснішим та й, вза-
галі, слово „герой“ походить 
від слова „героїн“.

Друга ж частина — розвінчуван-
ня ілюзій. Усе, що видавалось 
таким звабливим, блякне 
перед наслідками — ломка, 
самотність, смерть, бо „той, 
хто відчув сльози маку, буде 
плакати до кінця життя“. Як 
виявляється, наркотик не до-
дає особистості енергії, а за-
бирає розум, перетворює її на 
свого раба, він не є шляхом до 
волі, як намагаються переко-
нати нас усякі Наркоми, а до 
того, що „ти начебто нормаль-
на, а по суті — дебілка і місце 
твоє на смітнику“.

Цікаве режисерське рішен-
ня — велика дитяча гірка 
посеред сцени і гойдалки, 
образ наркоти, пісні „Океану 
Ельзи“ — важка тема про втечу 
від „сірої буденності, яка за-
довбує, харить“, позбавлена 
моралізаторства. Хоч висно-
вок усе одно є: усе залежить 
від вибору людини!

Володимир Опульський, студент четвертого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Мій варіант — інтернет“
Декому алкоголь, цигарки допомагають, але тільки на дея-
кий час. Можна втікати від реальності в азартні ігри, але це 
майже ті самі наркотики, у соцмережі, в роботу, хобі. Мій 
варіант — інтернет. Повсякденні проблеми реально пере-
терпіти, сильний емоційний стрес один раз можна зняти 
алкоголем, але загалом проблеми треба вирішувати.

Валентин Левицький, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Навчитися цінувати те, що маємо“
Наркотики — зло. Мені про це говорили батьки, але я й сам 
знаю хлопців, які зі мною вчилися, і через вживання нарко-
тиків „загнулися“. Люди хочуть змінити лише сприйняття 
реальності, проте не саму реальність. Натомість варто ці-
нувати те, що маємо — сім’ю, друзів, можливості… Щастя 
завжди поруч, але нас не навчили його бачити.

Вікторія Вакулюк, студентка першого курсу Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Навчання, музика, спорт, кохання“
Альтернативою наркотикам може стати якесь захоплен-
ня. Якщо в мене щось не так, я йду до спортзалу, займаюся 
важкою атлетикою. Крім спорту, я б ще порекомендувала 
навчання: якщо тобі подобається те, чим займаєшся, то 
ти отримуватимеш задоволення. Музика, яка розслабляє, 
близькі люди, зокрема, кохана людина — варіанти є.

Міркувала та опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Андрій Кравчук, студент першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Обдумати проблему, розібратися в собі“
Знаю тих, які втікають від реальності у наркотичний спо-
сіб: усе починалось із малих доз, а тепер людини вже майже 
нема, а її проблема зосталась. Але ж не буває безвихідних 
ситуацій. Мені здається, що треба обдумати проблему, ро-
зібратися в собі, а не намагатися розслабитися й забутися.

Володимир Потятинський, студент першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Для мене — футбол і рукопашний бій“
Коли людям нудно, то вони вдаються до наркотиків — ні-
бито засобу свободи, хоч насправді залежності, яка виникає 
через слабку силу волі. Я пробував у важкі моменти курити, 
та легше не ставало — краще було після спілкування з дру-
зями. Альтернативою є спорт, для мене — футбол і руко-
пашний бій. Треба пробувати себе реалізувати по-різному, 
викладати негативні емоції на папір.
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знай наших

Нагороди 
для 
політехніків

Науково-технічні проекти 
політехніків уже втретє 

представлені на Міжнарод-
ній спеціалізованій виставці 
„Високі технології-2013“, 
яка відбувалась у столич-
ному виставковому центрі 
„КиївЕкспоПлаза“ з 15 до 
17 жовтня цього року.

Національному університету 
„Львівська політехніка“ вру-
чили диплом-подяку за актив-
ну участь у VІ Міжнародній 
виставці. Дипломи в різних 
номінаціях спеціалізованої 
експозиції „Нанотехнології“ 
цьогоріч отримали: науко-
во-технічні розробки „Аси-
метричний електрохімічний 
суперконденсатор“ (науковий 
керівник — завідувач кафед-
ри прикладної фізики і на-
номатеріалознавства ІМФН 
професор Іван Григорчак); 
„Технологія створення нано-
структур на основі кремніє-
вих нанодротин у пристроях 
мікро- та наноелектроніки 
для комунікаційних та інфор-
маційних систем“ (завідувач 
кафедри напівпровідникової 
електроніки ІТРЕ професор 
Анатолій Дружинін); „Функ-
ціональні люмінесцентні 
нанокомпозити для мічення 
клітин“ (доцент кафедри тех-
нології біологічно активних 
сполук, фармації та біотех-
нології ІХХТ Олександр За-
іченко); „Тривимірні сонячні 
елементи на основі гетеро-
структур CdS/CdTe“ (профе-
сор кафедри загальної фізи-
ки ІМФН Григорій Ільчук); 
„Цементуючі системи, моди-
фіковані нанодисперсними 
додатковими цементуючими 
матеріалами та хімічними до-
бавками поліфункціональної 
дії, для конструкційних мате-
ріалів нового покоління“ (за-
відувач кафедри будівельного 
виробництва ІБІД професор 
Мирослав Саницький).

Анна ГЕРИЧ

конференція

Україна в системі глобального 
інформаційного обміну

У Львівській політехніці 25–26 жовтня проходила ІІ Всеукраїнська 
наукова конференція „Україна в системі глобального інформаційно-

го обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки 
фахівців“, яку організували і провели Інститут прикладної математики 
та фундаментальних наук і кафедра міжнародної інформації.

В роботі конференції взя-
ли участь науковці з Києва, 
Тернополя, Хмельницько-
го, Рівного й Луцька, сту-
денти і випускники кафед-
ри. Конференцію відкрив 
заступник завідувача ка-
федри міжнародної інфор-
мації доцент Юрій Лунь. 
З вітальним словом до при-
сутніх звернувся проректор 
Львівської політехніки про-
фесор Дмитро Федасюк.

На пленарному засідан-
ні і восьми секціях мова йшла про 
розширення та координацію дослі-
джень у галузях міжнародної інфор-
мації та комунікацій, обмін досвідом 
щодо підготовки фахівців із напряму 
„Міжнародна інформація“ та одно-
йменної спеціальності. Учасники 
конференції дискутували з приводу 
вирішення проблем інформаційних 
технологій та систем для аналізу між-
народної інформації, математичного 

моделювання міжнародних інфор-
маційних відносин, правового ре-
гулювання інформаційних відносин 
тощо. Оскільки нинішня структуро-
ваність світу залежить від комуніка-
цій, то йшлося також про специфіку 
глобальних інформаційних потоків 
та комунікацій початку ХХІ ст., пе-
решкоди та бар’єри на шляху масових 

фотовиставка

Один день 
„Дня“
З 26 жовтня до 3 листопада всі 

охочі можуть оглянути в Ки-
єві найкращі світлини учасників 
XV Міжнародного фотоконкурсу 
газети „День“. Цьогоріч фото-
виставка, присвячена 17-му дню 
народження видання, проходить 
під гаслом „У кожного зеленого 
є шанс із газетою „День“.

25 жовтня у Київській міській галереї 
мистецтв „Лавра“ відбулося відкрит-
тя виставки і нагородження перемож-
ців. Цього року в редакцію надійшло 
2677 світлин від 290 фотографів. Віді-
брано 350, які й увійшли в експозицію 
фотовиставки „День-2013“.

Фотоконкурс редакція проводить 
щорічно з 1999 року. Мандрівна ви-
ставка, на якій можна побачити робо-
ти і професіоналів, і аматорів з усієї 
України, вже двічі побувала й у Львів-
ській політехніці. А на цьогорічному 

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 15 с. m
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гість університету

Італійський професор 
розповів  
про сімейний бізнес

Наприкінці минулого тижня 
до Політехніки завітав про-

фесор економічного факультету 
Пізанського університету (Іта-
лія) Вальтер Дзоккі. 25 жовтня 
почергово для студентів та 
науковців він провів дві від-
криті лекції англійською мовою 
на тему „Особливості започат-
кування та ведення сімейного 
бізнесу: юридичні, економічні 
та психологічні аспекти“.

Під час розмови зі студентами 
професор підкреслив, що розви-
ток сімейного бізнесу сьогодні 
є одним із ключових напрямів роз-
витку економіки кожної окремої 
країни та міжнародного бізнесу 
загалом. Також гість презентував 
свою програму співпраці у розроб-
ці комплексного маркетингу для 
унікальних туристичних продуктів 
і запропонував політехнікам взя-
ти участь у конкурсі на отримання 
гранту для стажування в Мальдів-
ській республіці.

— Професор цікаво розповів 
нам про відомі й успішні сімейні 
компанії в Італії. Також запропо-
нував, щоб ми озвучили свої ідеї до 
проекту стратегічного маркетингу 
для „острова під ключ“ на Мальді-
вах. Студенти називали різні види 
водних розваг, риболовлю тощо, 
а потім спільно аналізували ці про-
позиції. Було дуже цікаво, — розпо-
віла після зустрічі магістрантка Ін-
ституту економіки та менеджменту 
Катерина Малець.

Із науковцями інститутів Львів-
ської політехніки професор Вальтер 
Дзоккі обговорив основні орієнти-
ри навчально-наукової діяльності 
в контексті розвитку міжнародного 
сімейного бізнесу з урахуванням рис 
та особливостей різних національ-
ностей.

— Світова економіка базується 
на приватному секторі бізнесу. Дер-
жавний бізнес втрачає вагу перед 
сімейним, який формується з трьох 
основних елементів: сім’я, компанія 
та багатство. Ці речі мають різне 
змістове навантаження для пред-

ставників країн. Дуже цікаво під 
час спілкування та дискусій з ауди-
торією в різноманітних вишах світу 
знаходити особливі інструменти, 
щоб говорити про сімейний бізнес. 
Мені подобається спільно зі сту-
дентами досліджувати елементи та 
стратегії ведення сімейного бізнесу, 
які можуть бути корисними для його 
розвитку в усьому світі. В таких роз-
мовах можна знайти можливості по-
передити чи виправити помилки, — 
зазначив професор.

Вальтер Дзоккі є професором сі-
мейного бізнесу (Professor of Family 
Business) та координує модуль про-
грами МВА в університеті міста 
Пізи, а також викладає економіку 
та фінанси в Римі. Крім цього, він 
є директором міжуніверситетської 
програми з дослідження сімейно-
го бізнесу для банківської групи 
„Intesa Sanрaolo Вank“ і активним 
учасником організації „ITFERA“, 
яка досліджує економічні пробле-
ми італійських родин. До нашого 
університету лектора запросили 
науковці одразу двох кафедр ІНЕМ: 
зовнішньоекономічної та митної 
діяльності й менеджменту і міжна-
родного підприємництва.

Анна ГЕРИЧ

коротко

Міністерство освіти і науки 
України затвердило списки 
переможців ІV етапу Всеу-
країнських учнівських олім-
піад із навчальних предметів 
і ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів — 
членів МАН, яким призначено 
стипендії Президента України. 
Серед стипендіатів — студенти 
Львівської політехніки. Зокре-
ма, Арсен Масляк, випускник 
Української гімназії № 1 Івано-
Франківської міської ради — за 
І місце у Всеукраїнській учнів-
ській олімпіаді з астрономії, 
Олена Баловсяк — випускниця 
ліцею № 1 математичного та 
економічного профілів м. Чер-
нівці — за І місце ІІІ етапу Все-
українського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів МАН у 2013 році 
(секція мультимедійних систем, 
навчальних та ігрових програм), 
за І місце у Всеукраїнській учнів-
ській олімпіаді з економіки.

Відповідно до розпорядження 
голови Львівської облдерж-
адміністрації, працівники 
Львівської політехніки 
отримали відзнаки. Зокрема, 
за багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок 
у розвиток освітньої галузі, 
високий професіоналізм та 
з нагоди Дня працівника освіти, 
Почесними грамотами наго-
родили керуючого справами 
університету Романа Коржа та 
завідувача кафедри електрон-
них обчислювальних машин 
ІКТА Анатолія Мельника.

У Львові відбулася Перша місь-
ка олімпіада з інформаційних 
технологій Lviv CSIT. Організа-
тори — Інститут комп’ютерних 
наук та інформаційних техно-
логій Львівської політехніки 
спільно з Управлінням освіти 
Департаменту гуманітарної по-
літики Львівської міської ради. 
У другому турі олімпіади, який 
проходив 26 жовтня в ІНКК По-
літехніки, перше місце здобув 
учень 11 класу Львівської акаде-
мічної гімназії при Національ-
ному університеті „Львівська по-
літехніка“ Святослав Пелешко.

За матеріалами інформагенцій
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Вшанували корифеїв-радіотехніків
В Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки 

та електронної техніки Львівської політехніки 
24 жовтня пом’янули своїх колишніх колег, відо-
мих вчених, професорів Юрія Величка, Євгена 
Замору та Зенона Грицьківа, які народилися в один 
день, але в різні роки.

Шановні Йосиф Захарія, 
Леонід Сніцарук, Орест 
Кліщ та Роман Воробель 
побували в Рудному, де 
похований Юрій Величко, 
якому цього дня випов-
нилося б 110 років. Вони 
поклали квіти на могилу 
свого колеги, поділилися 
спогадами про видатного 
вченого у галузі радіо-
техніки, багаторічного 
завідувача кафедри радіо-
техніки Політехнічного 
інституту, головну науко-
ву опору факультету.

Знаному львівському 
науковцю, засновнику 
і першому керівникові 
кафедри конструювання 
і технології виробництва 
радіоапаратури (нині 
ЕЗІКТ) Євгенові Замо-
рі, похованому на Лича-
ківському цвинтарі біля 
своєї матері, цього дня 
виповнилося б 99 років, 
а Зенону Грицьківу — 
професорові кафедри ра-
діоелектронних пристро-
їв та систем — 75. Колеги, 
родина та друзі Зенона 

Грицьківа відвідали його 
могилу на Збиранці, а по-
тім на кафедрі перегля-
нули його відеофільм про 
похід у Саяни, поділилися 

спогадами про цю непе-
ресічну і багатогранну 
людину.

Катерина ГРЕЧИН

інформаційних процесів, механіз-
ми інформаційно-комунікативного 
впливу в умовах міжнародних криз 
та конфліктів. Це дуже актуально 
для держав, адже кожна з них ак-
тивно використовує інформацій-
но-комунікативні технології для 
забезпечення своєї зовнішньої і вну-
трішньої політики, іміджу та націо-
нальних інтересів.

Як відзначила у своєму виступі 
професор кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнарод-
них відносин КНУ ім. Т. Шевчен-
ка Євгенія Макаренко, їй було дуже 
цікаво ознайомитися з публікаці-
ями кафедри міжнародної інфор-
мації Львівської політехніки, що 
з кінця дев’яностих і початку дво-
тисячних років почала формувати 
міжнародну школу сфери міжна-
родних інформаційних відносин. 
Оскільки життя ставить перед на-
шою державою щоразу нові викли-
ки, то, на думку Євгенії Анатолі-

ївни, нині необхідно працювати 
над змінами Галузевого стандарту, 
започаткованого у 2004 році, аби 
він відповідав реаліям сучасності. 
Це дало б змогу готувати фахівців 
різних напрямів, читати їм нові 
дисципліни, працювати над нови-
ми аспектами наукових пошуків 
і практичного навчання студентів. 
На конференції прозвучала думка 
й про те, що міжнародні інфор-
маційні відносини мають право 
на повноцінне існування поряд 
із міжнародними правовими, по-
літичними й економічними відно-
синами.

— Торік МОН України змен-
шило бюджетний набір на напря-
ми гуманітарного спрямування, 
а збільшило на технічні, зокрема 
й ІТ-шні. Ми ж своїм студентам 
даємо гуманітарну і математичну 
підготовку, що забезпечує їм прак-
тично стовідсоткове працевла-
штування. Тобто у них гармонійно 
поєднується гуманітарій і технар. 
Тому, на нашу думку, спеціальність 

„Міжнародні відносини“ має стосу-
ватися ІТ-напрямів із унікальним 
наповненням знаннями з політо-
логії, міжнародного права, міжна-
родних комунікацій та досконалим 
знанням найсучасніших ІТ. Підго-
товка таких фахівців дуже важлива 
для західного регіону, адже ми не 
лише межуємо з такими країнами 
Євросоюзу як Польща, Словаччи-
на, Угорщина й Румунія, а й тісно 
з ними співпрацюємо, — вважає 
Юрій Лунь.

Учасники конференції також 
дискутували з приводу методоло-
гічних проблем викладання дисци-
плін напряму „Міжнародна інфор-
мація“ й однойменної спеціальнос-
ті, інформаційно-комунікативних 
технологій взаємодії світового 
українства з Україною та країнами 
проживання. На завершення робо-
ти її учасники прийняли ухвалу, яку 
скерують до Міністерства освіти 
і науки України.

Катерина ГРЕЧИН

конференція

Україна в системі глобального 
інформаційного обміну

m Закінчення. Початок на 3 с.
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Акумулятори — особливі батарейки, 
але теж небезпечні
Коли мова йде про батарейки, то найчастіше маємо на увазі так звані 

„пальчикові“, які використовуємо в різних побутових приладах: 
пультах, радіо, ліхтариках, годинниках… За даними Держмитслужби, 
до України за рік імпортують більше 10 мільйонів мобільних теле-
фонів, 300 тисяч ноутбуків. Вони отримують живлення від інших за 
формою і властивостями хімічних джерел струму (акумуляторів), які 
екологи теж не радять викидати до смітників. Але чи правильно здава-
ти їх разом із іншими батарейками? Як і де їх утилізують? На ці запи-
тання мають відповідь хіміки.

Многії літа на літію
— У ноутбуках, нетбуках та мобіль-
них телефонах використовуються 
здебільшого літієві акумулятори. 
В батареях старого зразка літій був 
у стані металу. Тепер його вводять 
у полімери. Металічний літій дуже 
активний, реагує з більшістю еле-
ментів таблиці Мендєлєєва. При 
взаємодії з повітрям чи водою може 
статися невеликий вибух. Кілька 
років тому, здається, „Тошиба“ від-
кликала партію ноутбуків, у яких 
вибухали елементи живлення. Тож 
сучасніші акумулятори літій-по-
лімерні. Вони безпечніші, але я все 
одно радив би тримати їх у щільно 
закритих пакетах і при нагоді відне-
сти до пункту збору відпрацьованих 
елементів живлення, а в разі, якщо 
здулися, терміново віддати. Для 
електромобілів до літій-полімерних 
систем вводять вуглецеві матеріали, 
які підвищують ємність акумулятора 
в десятки разів, — пояснює доцент 
кафедри хімії і технології неорга-
нічних речовин ІХХТ Андрій Гелеш.

За словами науковця, для побу-
тової техніки існують ще й паливні 
хімічні джерела струму, в яких вико-
ристовують змінну капсулу з мети-
ловим спиртом. Однак їх в Україні 
не продають. Перспективним для 
сучасних літій-іонних акумулято-
рів та паливних елементів є вико-
ристання наноматеріалів, зокрема, 
фулеренів, графену тощо. Це дає 

змогу в десятки разів збільшити тер-
мін їхньої служби.

Сьогодні довкілля — 
завтра економіка
В акумуляторах ноутбуків та мобіль-
них телефонів нема цинку, марган-
цю, ртуті тощо. Але позначення, що 
означають „Не викидати в смітник“, 
на них нанесені. Крім літію, акуму-
лятори містять алюміній, пластик, 
мідь. У природі більшість цих еле-
ментів знаходяться в енергетич-
но вигідному, стабільному стані, 
а їхні концентрати в ґрунтах — не-
безпечні для довкілля. Ще однією 
важливою причиною не викидати 
відпрацьованих акумуляторів є на-
сущна потреба людства викорис-
товувати їх як джерело вторинної 
сировини. Модним сьогодні слівцем 
стає „рециклінг“. У країнах Європи 
збирають від 40 до 85 � викорис-
таних батарейок та акумуляторів 
(Німеччина). З них переробляють 
90 �. Директива WEEE, обов’язкова 
для ЄС, зобов’язує самих виробників 
збирати й утилізувати відпрацьова-
ні акумулятори і батареї.

— Щоб виготовити тонну акуму-
ляторів, потрібно літію на 25,4 ти-
сячі доларів. Цей метал необхідний 
також в атомній енергетиці, фарма-
цевтиці, металургії, косметології 
тощо. У світі вже розроблено кілька 
технологій для переробки літієвих 
акумуляторів. Їх утилізують у США, 

Бельгії, Японії, але 
більшість країн світу 
тимчасово складу-
ють. Серед них Укра-
їна. На державному 
підприємстві „Ар-
гентум“ є всі умови, 
щоб, відсортувавши 
та розрядивши до 
кінця, зберігати аку-

мулятори впродовж 10 років. Пере-
робляти їх наразі нерентабельно. 
Ці елементи не виділяють нічого 
токсичного, не розкладаються, не 
вибухають, якщо знаходяться у від-
повідних умовах. Нові ж на складах 
магазинів також спокійно збері-
гаються довгий час. Вивозити від-
працьовані акумулятори за кордон 
і безкоштовно віддавати на утиліза-
цію — не дуже розумно, бо це озна-
чає дарувати сировину, — вважає 
доцент кафедри аналітичної хімії 
ІХХТ Ігор Полюжин.

Слабка політика відходів
Переробкою та заготівлею вико-
ристаних хімічних джерел струму 
в США займаються дві різні компа-
нії: утилізує Toxco, а постачає їй 
посортовані батарейки RBRC. У нас 
збирають небезпечні відходи гро-
мадські організації, екологічні рухи, 
спеціально створені приватні уста-
нови, а саме ДП „Аргентум“. Сот-
ні кілограмів у місяць. Здебільшого 
в містах. А українці викидають на 
добу, за різними підрахунками, що-
найменше 12 тонн відпрацьованих 
батарейок.

— На заваді переробки стоять 
не технології. Хоч вони інші, ніж 
для „пальчикових“ батарейок, але 
ДП „Аргентум“ зможе згодом утилі-
зувати літієві акумулятори. Спочат-
ку потрібно працювати над відпові-
дальністю й екологічною свідомістю 
людей. Водночас — вдосконалювати 
логістику збирання відпрацьованих 
елементів живлення. 99 � успіху — 
це забрати батареї з навколишнього 
середовища і тримати їх у безпечно-
му місці. А переробляти заставить 
час, — наголошує доцент кафедри 
аналітичної хімії ІХХТ Федір Цюпко.

Анна ГЕРИЧ
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Підготовка до ЗНО-2014:  
починати варто вже зараз
Оскільки я пройшла 

тернистий шлях 
„від школяра до сту-
дента“, тобто склала 
ЗНО, то вирішила по-
ділитися своїм досві-
дом із тими, в кого цей 
етап ще попереду.

Останній рік шкільного 
життя пролетить надзви-
чайно швидко, а тому абі-
турієнти мають провести 
цей час із користю для себе. 
Насамперед, якнайшвид-
ше визначитися, які пред-
мети вони хочуть і будуть 
складати на ЗНО. Це зале-
жатиме від вибору майбут-
ньої професії, уподобань 
чи знань у певній сфері 
науки. Якщо, до прикладу, 
ти ніколи не вчив фізики 
(душа не лежить), то на-
вряд чи схочеш пов’язати 
з нею своє життя.

Другим важливим чин-
ником є вибір самої про-
фесії, від якого залежатиме 
дальша доля випускника. 
Особисто для мене він не 
був важким: я чітко зна-
ла, що в мене виходить 
найкраще і чим хотіла б 
займатись. Але, буває, 

людина не знає, що вміє 
або чого хоче, — у таких 
випадках місяці роздумів 
завершуються переважно 
спонтанним вибором. Ро-
бота ж повинна приносити 
задоволення, певний до-
хід і бути своєрідним хобі, 
яке б не набридало ніколи.

У ході підготовки до 
тестів кожен набирається 
не лише знань, але й жит-
тєвого досвіду. Звісно, дея-
кі школярі просто зазубрю-
ють матеріал, щоб успішно 
скласти ЗНО й іспити, але 
інші, осмислюючи все, на-
самперед черпають багато 
для свого внутрішнього 
світу і саморозвитку. Зре-
штою, кожен сам повинен 
дбати про те, щоб бути 
освіченою й ерудованою 
людиною. І щоб в універ-
ситеті займатися самоос-
вітою, тобто вчитися для 
себе, а не для диплома, тре-
ба мати фундамент. Ось що 
думають самі 11-класники 
про ЗНО і вступ до вишу.

Аня, 16 років: „Під-
готовку до ЗНО потрібно 
починати з перших днів 
навчання, оскільки обсяг 
матеріалу дуже великий. 

Життя випускників в очі-
куванні ЗНО є вкрай на-
пружене, важке і різнома-
нітне. Абітурієнтам можу 
порадити чітко визначити 
предмети, які вони будуть 
складати; розробити ре-
жим дня, щоб працювати 
ефективно і без зайвих ви-
трат часу“.

Сергій, 17 років: „ЗНО-
2014 є дуже важливе для 
мене. Саме тому я розпо-
чав підготовку ще після 
10 класу. Ціле літо від-
відував додаткові заняття 
з різних предметів. Про-
тягом року планую ще 
працювати — щоб набра-
ти високі бали і вступити 
до омріяного вишу“.

Адріана, 17 років: „Нав-
чальний рік почався, а я ще 
й досі не вирішила, ким 
стати. Мені дуже важко ви-
значитися, а тому не можу 
розпочати підготовку до 
ЗНО. Вважаю, що завдан-
ня тестів важкі, і тому, 
щоб їх успішно виконати, 
так важливо вибрати фах 
і готуватися з конкретних 
предметів“.

Хочу порадити випус-
кникам не надіятися на 

випадок чи удачу. Щоб 
успішно написати тесту-
вання, варто відповідаль-
но поставитись до нього. 
Важливо не забувати і про 
шкільні екзамени, адже 
вони впливають на серед-
ній бал атестата.

Більшість опитаних 
вважає, що підготовка до 
ЗНО — дуже важливий 
і відповідальний процес, 
який вплине на їхнє май-
бутнє. На мою думку, це 
визначна подія в житті і, 
за словами 11-класників, 
щоб добре написати ЗНО, 
треба розпочати підго-
товку вже зараз, не гаючи 
жодної хвилини. Адже ре-
зультати тестування зале-
жать тільки від нас і наших 
знань. І якщо тепер належ-
но не поставитись до цьо-
го випробування, виправ-
ляти помилки доведеться 
ціною втраченого часу та 
зіпсованих нервів — своїх 
і близьких людей.

Тетяна ЛЮТА,  
студентка першого курсу  

факультету  
журналістики  

ЛНУ ім. І. Франка

техносвіт
Україна і CERN. На початку жовтня 

Україна підписала угоду з Європей-
ською радою з ядерних досліджень 
(ЦЕРН або CERN) — щодо надання 
країні статусу асоційованого члена 
ЦЕРН. Це дозволить нашим фахівцям 
тісніше інтегруватися з міжнарод-
ною науковою спільнотою, розповів 
„Урядовому кур’єру“ Президент НАН 
України Борис Патон. Йдеться про 
„можливість збільшення державою 
фінансової підтримки досліджень 
з фізики високих енергій та фізики 
елементарних частинок“, „можли-
вість істотно активізувати участь 
українських науковців у виконанні 
передових фізичних експеримен-
тів на висококласних установках, 
забезпечити професійну підготовку 

науковців світового рівня“, „вагомі-
ше заявляти про себе та українську 
науку“. Та наші вчені давно мають 
зв’язки з ЦЕРН: були задіяні у розро-
бленні наукових програм і модерні-
зації обладнання Великого андрон-
ного колайдера (ВАК), здійсненні 
експериментів на ВАК (з детектором 
для зіткнення важких іонів, ви-
готовлення детекторів на основі 
пластмасових сцинтиляторів тощо); 
нині з ЦЕРН співпрацює 5 інститутів 
НАНУ, долучаються університети. На 
ВАК, нагадаємо, зокрема досліджу-
вали бозон Гіґґса: за передбачення 
існування цієї елементарної час-
тинки Франсуа Енґлер i Пітер Хіґґс 
цьогоріч отримали Нобелівську 
премію з фізики.

Свій супутник зв’язку. Український 
супутник „Либідь“ буде запущено 
у квітні 2014 року, повідомив глава 
Державного космічного агентства 
України Юрій Алексєєв. „Либідь“ — 
перший український геостаціонар-
ний телекомунікаційний супутник; 
надаватиме послуги регіонального 
і закордонного телерадіомовлення, 
безпосереднього телемовлення, 
мультимедіа й інтернет, забезпечу-
ватиме передачу даних, телефонії, 
відеоконференцій на основі VSAT. 
„Либідь“ призначений для форму-
вання Національної системи супут-
никового зв’язку, водночас працюва-
тиме на Східну Європу, частину Азії 
і Близький Схід.

За матеріалами інформагенцій
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СТУДІЇ

локальна історія

Новий проект небайдужих людей
У сучасній історичній науці 

дедалі більшого поширення 
набуває соціальна історія, од-
ним із напрямів якої є історія 
локальна, тобто історія окремо-
го місця чи об’єкта.

Мабуть, невипадково доля звела ке-
рівника Західноукраїнського цен-
тру історичних досліджень, ініці-
атора проекту„Локальна історія“ 
Тараса Чолія і доцента кафедри 
історії України та етнокомуніка-
цій ІГСН Львівської політехніки 
Івана Хому. Вже під час першої 
зустрічі автор проекту зацікавив 
історика розповідями про свою 
громадську організацію, що зай-
мається збором і дослідженнями 
свідчень, вивченням історії вели-
ких і малих сіл Львівщини, реалі-
зацією дослідницьких, культурних, 
освітніх проектів і заходів. Тарас 
Чолій розповів і про те, що органі-
зація прагне долучити до проекту 
молодих науковців, які хочуть себе 
реалізувати, підвищити професій-
ний рівень і можуть брати участь 
у реалізації громадських ініціатив. 
Оскільки мова зайшла про підго-
товку буклету про Великі Глібови-
чі, що на Перемишлянщині, то Іван 
Хома радо погодився долучитися, 
адже без історика проводити й сис-
тематизувати всі дані організація 
не має можливості. І ось уже за пів-
року разом із волонтерами вдалося 
підготувати перші буклети про Ве-
ликі Глібовичі і Кореличі.

— Ми працюємо над коротки-
ми науково-популярними історія-
ми сіл Львівщини: досліджуємо як 
доступний історичний матеріал, 
так і архівний, намагаємося пока-
зати історію сіл від заснування і до 
утвердження радянської влади після 
Другої світової війни, — розповідає 
Іван Хома. — Основну увагу зверта-
ємо на ХIХ—ХХ століття. Акценти 
робимо й на тих моментах, наскіль-
ки село було долучено до загально-
державних процесів. Паралельно 
будемо готувати й банери, які дару-
ватимемо школам. Розшукати ста-
ровинні світлини нам допомагають 
волонтери. Своєю роботою намага-
ємося сформувати у кожного меш-
канця чинник патріотизму до влас-
ного села.

— Ця робота — доволі копітка і ви-
магає багато праці, зусиль, часу. Чи 
достатньо формату буклета на ви-
кладення знайденого матеріалу?
— Коли починаємо збір інформації, 
розуміємо, що це не є ґрунтовна на-
укова робота, тому обмежуємо себе, 
адже викладений матеріал має бути 
доступний учневі і мешканцеві села. 
Напрацьований матеріал ми систе-
матизуємо, і, можливо, коли прийде 
час більших і ширших видавничих 
проектів, будемо його використо-
вувати. Бо навіть те, що робимо, 
втілити в життя дуже складно через 
брак кадрів.

— Багато  сіл  уже  мають  написані 
свої історії…
— Так, але ми шукаємо деталі з іс-
торії села, розраховані на широкий 
загал і сільську інтелігенцію. При 
цьому завжди вписуємо історію села 
в загальну історію України, хоча 
й доволі поверхнево, аби люди зна-
ли, які в них відбувалися історичні 
процеси на рубежі другої половини 
ХIХ — середини ХХ століть.

— Над чим працюєте зараз?
— Почали роботу над третім букле-
том, тобто вивчаємо історію села 
Романів. Нам у цій справі дуже допо-
магають волонтери (студенти, учні), 
які опитують людей, просять у них 
старі світлини, якісь цікаві дані, до-
кументи, що можна долучити до пи-
семної історії сіл. До речі, ці буклети 
будемо згодом презентувати у тих 
селах, яким вони присвячені.

— Скільки  часу  йде  на  підготовку  
буклета?
— На підготовку одного буклета йде 
близько двох місяців. До прикладу, 
у Великих Глібовичах я жодного разу 
не був, але поверхнево знаю про 
село більше, ніж його мешканці.

— Які населені пункти вивчатимете?
— Наразі беремося за ті великі і малі 
села Львівщини, на які є хоч якість 
матеріали і робимо це справді вибір-
ково. В майбутньому все залежатиме 
від тої кількості людей, які будуть 
професійно долучені до проекту. На 
жаль, не всі вони розуміють, де ще 
можна себе додатково реалізувати.

— Чи залучаєте до проекту своїх сту-
дентів?
— Я читаю на першому і другому кур-
сах історію України та історію укра-
їнської культури. Для мене останнім 
часом стало своєрідним правилом до-
носити студентам інформацію про 
локальну історію, над якою працюю. 
Залучати ж їх до цієї справи складно, 
бо вони й так мають багато обов’язків. 
У майбутньому, можливо, залучати-
му студентів музейної справи, яких 
ми почали готувати з цього навчаль-
ного року. Вони є з різних сіл і мо-
жуть згодом долучитися до створен-
ня музеїв у себе вдома.

— Відколи займаєтеся проектом, що 
нового для себе відкрили?
— Від цієї роботи дістаю велике задо-
волення. Знаю, що кожного дня маю 
знайти годину часу для цього, адже, 
окрім лекцій, займаюся ще й навчаль-
но-методичною і власною науковою 
роботою. Хочеться ж мати якийсь 
конкретний результат на майбутнє. 
Локальна історія для мене — нова 
ідея, новий проект, який мені подо-
бається і я вважаю, що він дуже по-
трібний українському суспільству, 
аби формувати у молоді відповідаль-
ність, патріотизм, любов, повагу до 
маленької Батьківщини. Мені ж це дає 
змогу знайомитися з життям і побу-
том людей, фіксувати структурні змі-
ни в суспільстві, допомогти молодому 
поколінню вивчити загальноісторич-
ний розвиток населеного пункту на 
місцевому матеріалі.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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з редакційної пошти

Наукова спадщина професора Медведя
Минає 102 роки від 

дня народження 
професора Маркіяна 
Медведя, видатного 
науковця й педагога, 
який свого часу був 
завідувачем кафедри 
технології машинобу-
дування (ІІМТ) Львів-
ської політехніки.

Майбутній учений народився 5 лис-
топада 1911 року в селі Товстоголо-
ви на Тернопільщині в селянській 
родині. Після закінчення Золочів-
ської гімназії навчався в Австрії, 
в гірничій академії міста Лесбев 
на двох факультетах — гірничому 
та вимірювальному. Щоб платити 
за навчання, працював, але через 
кризу 1931 року мусив повернутися 
додому. В 1934 році попри 5 � обме-
ження для українців на вступ у виші 
його зараховано на механічний фа-
культет Львівської політехніки. 
У 1939 році отримав спеціальність 
„обробка металів“, а в 1940 став 
асистентом кафедри Політехніки. 
Під час німецької окупації працю-
вав інженером на львівському пив-
заводі, на технічних курсах, у По-
літехніці. В 1945 році органи НКВС 
заарештували і засудили його за 
горезвісною 58 статтею на 10 років 
трудових таборів. У 1947 році завдя-
ки старанням дружини його справу 
переглянули — М. Медведя звільни-
ли, реабілітували.

Науковець повернувся у По-
літехнічний інститут. Але через 
вороже ставлення партійного ке-
рівництва факультету та кафедри, 
особливо колишніх НКВСників, 
працювати було нелегко. Якби не 
ця „опіка“, талант ученого розкрив-
ся б більше. У 1949 році він захистив 
кандидатську, в 1963-му — доктор-
ську дисертацію. Наступного року 
став професором і завідувачем ка-
федри ТМ. Незважаючи на висо-
ку посаду, не був членом КПРС на 
відміну від більшості. У 1962 році 
з виділенням з кафедри ТМ двох 
нових кафедр становище на ній 
погіршилося: вона залишилася без 
низки приміщень, обладнання, 
а найголовніше — без науково-до-
слідного сектора НДС-40. Профе-
сор Медвідь практично відбудував 

кафедру, яку очолював 
у 1965–1976 роках, ор-
ганізував НДС-39. По-
мер у Львові 23 вересня 
1992 року і похований на 
Голоському кладовищі.

Науково-педагогічна 
діяльність М. Медведя 
безмежна — навчально-
виховна, науково-до-
слідна та громадська ро-

бота. Кафедра ТМ співпрацювала 
з промисловими підприємствами 
Львівського та Київського раднар-
госпів: досліджували обробку дета-
лей зі сплаву інвар, вимірювання 
жорсткості й точності при обробці 
деталей із різних матеріалів, авто-
матичне складання виробів тощо. 
Професор Медвідь розробив за-
гальний системний підхід до тео-
рії технології машинобудування 
й автоматизації технологічних 
процесів, автоматичного заванта-
жування технологічного обладнан-
ня, теорії та практики розрахунку 
автоматичних орієнтуючих заван-
тажувальних пристроїв. Готував 
республіканські збірники „Авто-
матизація в машинобудуванні“ 
(редактор), „Технологія машино-
будування“.

Доробок ученого — понад 
250 наукових праць, зокрема 8 мо-
нографій, 50 винаходів. Виданий 
у 1976 році за редакцією М. Мед-
ведя посібник „Теоретичні осно-
ви технології машинобудування“ 
став першим і єдиним україномов-
ним виданням з технології маши-
нобудування, актуальний і нині. 
На жаль, перевидати його в неза-
лежній Україні так і не вдалося. Як 
і перекласти українською і видати 
монографію „Автоматичні орієн-
туючі завантажувальні пристрої та 
механізми“.

Наукова школа М. Медведя під-
готувала тисячі інженерів, науков-
ців. Кафедра щорічно випускала 
понад 300 спеціалістів. Під його 
керівництвом захищено 20 канди-
датських дисертацій. Був гарним 
організатором, його знання, прин-
циповість і пунктуальність надиха-
ли інших. Як добрий учитель ділився 
знаннями, досвідом, користувався 
авторитетом серед студентів і ко-
лег. Після виходу на пенсію працю-

вав професором-консультантом на 
кафедрі, до останку читав лекції. 
У 1992 році Рада механіко-техно-
логічного факультету встановила 
5 стипендій ім. професора М. Мед-
ведя для кращих студентів, згодом 
залишилась одна стипендія. Вихо-
ванці кафедри працюють на вироб-
ництві, у вишах, успішні в науці: 
у 2012-му докторські дисертації 
в інших вишах захистили колишні 
працівники кафедри Анатолій Ку-
ліченко і Наталія Григор’єва.

Нині постать видатного вче-
ного, педагога і патріота, на жаль, 
призабута, кафедра ТМ переживає 
певні труднощі (пов’язані зокре-
ма із недостатньою популярністю 
відповідних спеціальностей), та, як 
пишуть її завідувач й інші автори 
у статті „Кафедрі технології маши-
нобудування — 90 років!“, „ … ка-
федра шукає нові форми для підви-
щення якості навчального процесу, 
навчально-методична робота ор-
ганічно доповнюється науковою 
діяльністю, має науково-дослідні 
лабораторії площею 35 м2, зокрема 
і НДЛ-39, організовано філію ка-
федри на ЗАТ „Електрон Полімер“, 
кількість випускників бакалавр-
ського рівня зросла у 4 рази, пла-
нується істотно збільшити кількість 
студентів…“.

З’явилась школа з вивчення зуб-
частих коліс, а саме ресурсозберіга-
ючої та ефективної технології виго-
товлення синусоїдальних зубчастих 
коліс одним простим інструментом 
(такі колеса були запатентовані 
у 1920-х, серійно виготовлялися для 
вантажівок у 1930-х; розроблялися 
методи їх обробки, як й інших зуб-
частих коліс, обкатуванням одним 
інструментом). Працюють також 
над розробкою нового методу по-
верхневого зміцнення зубчастих 
поверхонь, а результати впрова-
джуються у різні галузі народного 
господарства, зокрема ремонт ре-
дукторів ліфтів, трамваїв, ін. Такі 
досягнення достойні, аби про них 
знали. Вклад професора Медведя 
у науку, підготовку фахівців вели-
кий — чи не настав час нагородити 
його, нехай і посмертно?

Віктор ШАБАЙКОВИЧ, 
учень М. Медведя
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до ювілею кобзаря

Паломництво в Шевченків край
Останнім пунктом призначен-

ня у нашому паломництві до 
Шевченка (з ініціативи Товари-
ства „Просвіта“ та за підтримки 
і сприяння адміністрації універ-
ситету) стало місце його наро-
дження. Екскурсія до хатини, 
де Тарас уперше подав голос, на 
подвір’я, де зробив перші кро-
ки, — найбільш зворушлива.

Ложка дьогтю
Готуючи до публікації останню 
частину розповіді про поїздку по-
літехніків на малу батьківщину Та-
раса Шевченка, прочитала просто 
вражаючу інформацію: в Моринцях 
розібрали автентичну хату замож-
ного чумака Тютюнника!

Офіційне пояснення ініціато-
ра — очільника Черкащини: хату 
розібрали, аби відреставрувати. 
Влада виділила 2 млн. гривень, щоб 
до 200-річчя Тараса Шевченка від-
крити у Моринцях етнографічний 
комплекс, де планують відобразити 
тодішнє життя чумака Мефодія Тю-
тюнника з надвірними спорудами: 
воловнею, повіткою, клунею, ко-
морою, льохом. І голова Черкась-
кої ОДА Сергій Тулуб ще на початку 
серпня (правда, тоді чомусь інфор-
мація не вийшла за межі черкаської 
преси) вирішив, що автентичні (!) 
будови треба не консервувати (як 
це зробили з хатою дяка в селі Шев-
ченкове), а „оновити“ їх. Хоч, як 
показує досвід інших країн (такої ж 
думки і кожен паломник із нашої 
чисельної групи), всі, хто хоче піз-
нати митця, шукає автен-
тичні предмети, будівлі, 
меблі тощо, пов’язані з ди-
тинством поета й худож-
ника, з його життям — це 
значно цікавіше, ніж хай 
гарна, але сучасна будівля. 
Свого часу у хаті заможно-
го чумака був розташова-
ний музей етнографії пер-
шої половини ХІХ століття 
(зразки чумацького знаряд-
дя, народного мистецтва, 
одягу, речей домашнього 
вжитку). Його створили на 
пропозицію заслуженого 

діяча мистецтв України Івана Гон-
чара, який, перебуваючи в Морин-
цях у 1964 році (з нагоди 150-річно-
го ювілею Кобзаря) висловив ідею 
створити хату-музей із інтер’єром 
часів Тараса Шевченка.

„Мене там мати 
повивала…“
Отож, наша остання зупинка в Шев-
ченковому краї — Моринці.

Тарасова доля звідсіль
Подибала в сіру епоху.
Пройшла через тисячу сіл —
На Моринці схожих хоч трохи, —

пише у вірші „Моринський етюд“ 
місцевий поет, член НСПУ Анатолій 
Савченко, у творчості якого Шев-
ченкіана — провідна тема.

Саме тут народилася 1783 року 
мати Тараса Катерина — в родині 
Якима та Параски Бойків (а зовсім 
не на Бойківщині, як помилково вва-
жає багато хто, хоч, очевидно, похо-
дження її предків — саме з бойків). 
Вважають, що вона була вільною, 
але пішла заміж за кріпака — оче-
видно, з великої любові. Син Тарас 
народився в іншій хаті — Копія (Ан-
дрія Колесника).

Екскурсовод нам розповів, що 
управитель поміщика Енгельгард-
та примусив вагітну жінку працю-
вати в холодній воді (витягувати 
коноплі зі ставка), від чого пізніше 
вона померла разом із ненародже-
ною дитиною. Її чоловік Копій на-
пав на управителя і побив його, за 

що „загримів“ у Сибір. Позаяк хата 
стояла пусткою, молоде подружжя 
Шевченків попросило дозволу пе-
реселитися туди із трьома дітьми 
з Керелівки від батьків Григорія 
(діда Івана, котрий прожив понад 
100 років). Тарас дуже любив свого 
діда — старий гайдамака розповідав 
малому чимало цікавих історій, зо-
крема про Коліївщину. Пізніше ті 
розповіді лягли в основу багатьох 
поезій, а в музеї у Шевченковому 
зберігся портрет дідуся Шевченко-
вого пензля („Спасибі, дідусю, що ти 
заховав / В голові столітній ту сла-
ву козачу; / Я її онукам тепер роз-
казав…“).

9 березня 1814 року у цій хаті на-
родилася четверта дитина Шевчен-
ків — Тарас. „У жителя села Моринці 
Григорія Шевченка і дружини Кате-
рини народився син Тарас. Молиту-

вав і хрестив ієрей Олексій 
Базаринський“, — записа-
но в метричній книзі.

Та позаяк за кілька ро-
ків після заслання Колес-
ник повернувся (часто 
випивав і тоді приходив 
до Шевченків, дорікав їм, 
що живуть у його хаті), то 
батьки в 1816 році допомо-
гли сім’ї Григорія придба-
ти землю в Керелівці. Та 
пам’ятник Матері Кобзаря 
з дитиною — в Моринцях 
(встановлено 2006 року 
в день народження поета).

І перші кроки Тарас 
Шевченко зробив саме 

SS Портрет улюбленого дідуся (Тарас 
Шевченко. Дід Іван. 1843), зберігається 
в музеї в Керелівці

SS Хата Якима і Параски Бойків (дідусь і бабуся Тараса по 
матері)Закінчення. Початок у числах 30, 31
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тут, у Моринцях. Перші роки жит-
тя пов’язані з цими двома хатина-
ми — батьківською (хоч і чужою) 
та дідовою. Обидві хати відтворені 
1989 року. Для наших сучасників 
вони надзвичайно подібні: низькі, 
з малесенькими вікнами, недалеко 
від входу піч, біля вікон лави, по-
серед хати (ближче до стіни, на якій 
образи) — стіл.

Навколо подвір’я Якима і Парас-
ки Бойків (батьків Катерини) випле-
тений із вербової лози тин. Поруч із 
хатою — дерев’яна комора (клуня), 
перенесена на це місце з Шевченко-
вого у 2004 році. В інвентарній книзі 
села Моринці за 1796 рік записано, що 
сім’я Бойків має ниву, леваду, віз, пару 
волів, а також пасіку на 34 колоди.

Ще біля хати Копія — кузня, від-
творена 2006 року. Хоча на той час 
(коли Моринцями володів Василь 
Енгельгардт) жителі села здебіль-
шого займалися хліборобством, 
скотарством та чумакували.

Тарас Шевченко провів тут лише 
перші два роки (неповні), та на дум-
ку приходять не колискові, а радше 
поезії, навіяні розповідями дідуся 
Івана:

Бувало, в неділю, закривши мінею,
По чарці з сусідом випивши тієї,
Батько діда просить, щоб той розказав
Про Коліївщину, як колись бувало,
Як Залізняк, Гонта ляхів покарав.
Столітні очі, як зорі, сіяли.
А слово за словом сміялось, лилось:
Як ляхи конали, як Сміла горіла…

Оглянувши обидві 
хати, намилувавшись 
мальовничим краєви-
дом (тут виразні яри 
і горби), знову збира-
ємось біля хати Копія 
всі разом — послухати 
Шевченкових поетич-
них рядків. Учасниця 
Народного театру-сту-
дії „Хочу“ Ольга Шма-
кова читає уривок із 
„Наймички“. Молодший 
науковий співробітник 
музею Станіслав Сурж-
ко, який дуже цікаво 
й емоційно розповідав 
про події 200-літньої 
давності, був захопле-
ний ще більшою про-
никливістю студентки. 
Аплодуємо їй і задума-
ні покидаємо садибу. 
Наша насичена Шев-
ченкіана промайнула 
надто швидко…

З Божим словом додому
Духовним фіналом паломництва 
до Шевченка стала Служба Божа 
в Патріаршому соборі УГКЦ в Ки-
єві. Дорогою додому саме з літургії 
у столиці політехніки розпочали 
недільний ранок. Капелан По-
літехніки Тарас Жеплинський та 
Народний чоловічий хор „Орфей“ 
(художній керівник — Володимир 
Вівчарик) взяли участь у відправі 
Божественної літургії. Викладачі 
співали так, що київський свяще-
ник по закінченню Служби Божої 
відзначив їхнє особливе виконання 
молитов.

Усі ми ще продовжуємо „пере-
варювати“ отриману інформацію, 
здобуті враження, ще сняться нам 
побачені Тарасові стежки. Пере-
конані, що обіцяна переможцям 
Шевченківських конкурсів поїздка 
цим же маршрутом стане стимулом 
для дуже активної участі студентів 
у них — приз того вартий.

— Я думаю, нам поїздка вдала-
ся, — каже Христина Бурштинська, 
професор кафедри фотограмметрії 
та геоінформатики Інституту гео-
дезії, голова Товариства „Просві-
та“ Львівської політехніки. — Вона 
була освячена стародавньою укра-
їнською традицією, духовною: ми 
поїхали з отцем Тарасом Жеплин-
ським, до нас приєднався згодом 
священик УГКЦ черкаської парафії 

отець Юліан, ми принесли на мо-
гилу і Шевченка, і його батьків наш 
духовний спів, „Вічную пам’ять“. 
Незабутні враження залишилися 
від дивовижних краєвидів Шевчен-
кового краю. Ми бачили і вітряки, 
і гарні переліски, і столітні дуби, 
пройшлися стежинами, які так за-
пали малому Тарасові в душу, що 
навіть тоді, коли він опинився в чу-
жому Петербурзі (холодному, пан-
ському місті, якого не любив), його 
любов, його відданість Україні була 
такою безмежною, що вона не тіль-
ки надихала його, всю його твор-
чість, а й ось уже мало не 200 літ 
надихає нас, українців, і ми живемо 
його серцем, його любов’ю.

— Ми переконалися, що дуже 
правильно організовувати такі 
поїздки, — це об’єднує людей, до 
того ж — довкола такої гідної по-
статі, як наш Кобзар. По-друге, нам 
завжди не вистачає часу на те, щоб 
дослідити й пошанувати своє рідне. 
А саме цю мету ми досягнули. Дуже 
важливо, що з нами було багато сту-
дентів. У молодіжному середовищі 
вони поділяться своїми враження-
ми, новими знаннями про Шевчен-
ка. Вони зможуть розповісти все, що 
побачили, дізналися, — перекона-
ний Богдан Моркляник, проректор 
Львівської політехніки.

Тетяна ПАСОВИЧ,  
Ірина ШУТКА

SS Пам’ятник Матері Тараса Шевченка 
Катерині в Моринцях

SS Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві
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вирвані сторінки історії

Степан Стебельський (псевдо „Хрін“) — майор УПА, командир сотні „Ударники-5“, тактичних 
відтинків „Лемко“ та „Маківка“, один із засновників інженерних підрозділів УПА, досвід-

чений стратег і тактик, лицар Срібного Хреста Бойової Заслуги 1-го класу (1946) та Золотого 
Хреста Заслуги 1-го класу (посмертно). Командував підрозділами УПА в ста боях і в жодному 
не мав поразки

Цей пекучий і лагідний Хрін
Він притягував мене, 
як магнет
Псевдо одного з командирів УПА 
„Хрін“ вперше потрапило мені на 
очі, коли я вивчала матеріали про 
Криницьку учительську семінарію, 
але тоді я ще не знала його справж-
нього прізвища. Потім випадково 
знайшла згадку про нього в книж-
ці доктора історичних наук Івана 
Патриляка „Перемога або смерть“ 
(Львів: Часопис, 2012) і дізналася, що 
він називався Степан Стебельський. 
А ще (постійний читач „Аудиторії“, 
може, пам’ятає) — минулого року 
в ч. 36 було опубліковано корот-
ке повідомлення про Хріна („Тему 
продовжує читач“) із Антології укра-
їнської поезії, присвяченої УПА 
і революційно-визвольній боротьбі 
1942 – 1967 років „Слово і зброя“ (То-
ронто, Канада, 1968 р.), яку приніс до 
редакції працівник Політехніки Сте-
пан Сокіл після моєї публікації „Від-
важна розвідниця Тетяна“ (ч. 34).

Наміру писати щось ґрунтовні-
ше про повстанця у мене не було, 
але, як це дедалі частіше трапляєть-
ся у моєму журналістському житті, 
цей „міцний і пекучий Хрін“ почав 
усе настирливіше нагадувати про 
себе — то у випадкових розмовах, то 
в контексті інтернет-публікацій, аж 
нарешті одна знайома порадила, де 
можна знайти його книги — „Крізь 
сміх заліза (1944 – 1945 рр.)“ та „Зи-
мою в бункрі (1947 – 1948 рр.)“. Тож 
запрошую читачів „Аудиторії“ разом 
зі мною погортати сторінки спогадів 
повстанця, щоб пізнати і зрозуміти 
його погляди, переконання, характер 
у контексті тогочасних подій, а заод-
но поповнити свої знання з історії 
„Армії без держави“.

„Будь твердим, сину!“
Степан Стебельський народився 
18 жовтня 1914 р. в селі Старий Го-
линь Калуського повіту на Станіс-

лавщині. Коли йому 
було чотири роки, 
постала ЗУНР, і мати 
пояснила синові, що 
його батько пішов во-
ювати за Україну.

Вона добре вихо-
вувала хлопця, гар-
тувала з дитинства, 
привчала вранці ми-
тися холодною водою 
з криниці, займатися 
спортом, вчитися, 
ходити на Маківку 
і Ключ, доглядати за 
могилами вояків УГА. 
Тож не дивно, що син 
продовжив справу батька: „Шлях 
революційної боротьби я полюбив 
ще в шкільні роки. Ще в 6-ій народ-
ній клясі (…) належав до таємного 
пластового куреня (…). Ця праця 
так мене полонила, що коли поль-
ська поліція провела масові арешти 
молоді й багато учнів викинули з се-
редніх шкіл, та коли перестав існу-
вати курінь середньошкільної моло-
ді, то й тоді я не міг розстатися з гур-
товим, дружнім пластовим життям. 
Тому зродилася в мене думка зало-
жити таємний гурток (…). Ще як 
12- і 14-літні хлопчаки, ми горіли ба-
жанням взяти в руки зброю й стати 
до боротьби за українську державу“.

Після середньої школи став „ті-
ловиховним інструктором“ у „Со-
колі“. Навчався в учительській семі-
нарії у Самборі, працював учителем 
в с. Ліщава Горішня, згодом — ди-
ректором школи в с. Кузьмини Пе-
ремиського повіту.

Член ОУН з 1934 р. Закінчив 
старшинську школу зі званням ка-
прала-інструктора польської армії.

У 1939 р. — в’язень концтабору 
Береза-Картузька. Про цей арешт 
розповідає так:

„… наша хата була обставлена 
військом, а поляки закладали мені 
на руки ланцюги. Мама благослови-
ла мене образом Ісуса Христа, тим 

стареньким в чорних 
рамцях, що його діс-
тала ще від бабуні, 
й казала: „Будь твер-
дим, сину! Хай жодна 
сила тебе не зломить, 
щасливо вертайся“.

Ліля (дружина — 
Я.В.) зняла із своїх 
грудей пам’ятковий 
від своєго дідуня 
медалик, що на ньо-
му Почаївська Божа 
Мати й Золоті Ворота 
в Києві. Вона поцілу-
вала його, завісила 
мені на шию і гірко 

плакала. В тій хвилині польський 
поліцай вдарив її п’ястуком в груди, 
аж вона повалилася на землю (…). 
Коли, по кількох днях, мене тран-
спортували з іншими друзями до по-
їзду, вона йшла за нами, хоч її били 
прикладами крісів (…), а біля неї по-
хила постать скатованої поліцаями 
моєї старенької мами (…), а наш по-
їзд мчав до Берези Картузької“.

Вдруге Стебельського як під-
районного керівника ОУН уже за-
арештувало гестапо (сидів у кра-
ківській тюрмі Монтелюпіх). Після 
звільнення перейшов на нелегальне 
становище під псевдо „Хрін“ („Хоч 
я щупленький, зате виглядаю, як 
хрін, якому врубають голову, а він 
відростає“). За спогадом хорунжого 
УПА Івана Йовика, був він середньо-
го зросту, мав біляве волосся і твер-
дий характер.

„Хто визволиться сам, 
той буде вільний,  
Хто визволить кого, 
в неволю візьме“
Пізнавши на власній шкірі польське 
панування та німецьку окупацію, 
українці не чекали нічого добро-
го і від „червоних визволителів“. 
Провід ОУН закликав до боротьби 
за Самостійну Україну. Підпільник 
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Хрін провадив політвиховну роботу 
з селянами, які йому вірили і поді-
ляли погляди. Про те, що він мав не-
абиякий хист аналітика, публіциста 
й агітатора, можна переконатися 
з таких рядків:

„Тріщав німецький фронт. Бруна-
та навала „нової Европи“ відступала 
на захід. Німецький чобіт, закривав-
лений українською кров’ю, запоро-
шений українським чорноземом, за-
лишав позиції (…). Зникнуть жахли-
ві Майданки, Освєнціми (…), не буде 
публічних шибениць, „пацифікацій“ 
і пожарів українських сіл (…).

Натомість буде „старший брат із 
найпередовішою російською куль-
турою“, „найдемократичнішою 
конституцією“, „народним судівни-
цтвом“, „виборами“. Прийдуть нові 
Вінниці, Катині, Соловки, Колима, 
Сибір, жахливі голодові табори, 
тюрми і дальше фізичне винищен-
ня українського народу (…). Будуть 
знову нищені українські культурні 
здобутки, буде фальшування істо-
рії, літератури, буде русифікація. 
Почнуться нове безправство, на-
силля, терор, масові 
вивози і руїна…“.

Люди з тривогою 
сприйняли прихід Чер-
воної армії: „В селі май-
же щоденно большеви-
ки. Роблять облави за 
новобранцями. В чер-
вону армію ніхто не йде 
(…). Розлючені больше-
вики озброїли поляків 
і разом з ними ганяють 
по наших селах (…)“.

Хто і як має захисти-
ти українців? Хрін вирі-
шує „організувати молодь і творити 
самооборону, бо скрізь большевики 
нападають на села, грабують, вбива-
ють свідомих українців“.

„Ми йдем  
за Вкраїну воювати“
„Фронт просунувся далі, в містеч-
ках і польських селах створилися 
сильні боївки. До них долучилися 
большевицькі партизани, вислані 
для того, щоб спільно нападати на 
українські села, арештувати свідо-
му молодь, інтелігенцію та фізич-
но її винищувати. Наших в’язнів 
убивають або вивозять — невідомо 
куди (…). Розгукана вулиця, коли 
вже не може нікого піймати, на-
падає на села, катує жінок, дітей, 

старих і, награбивши 
всякого майна, заби-
рає його на вози й везе 
в свої села. Почалася 
справжня „нова демо-
кратія“. Наші села го-
рять (…). Я зважуюсь 
на власну руку органі-
зувати невелику бойо-
ву одиницю, вишколи-
ти її й самому нею ке-
рувати. Наша робота 
мусить паралізувати 
ворожі дії й підтриму-
вати бойовий дух населення“, — 
читаємо далі.

Зброю здобували хитрістю і си-
лою — викрадали у німецьких сол-
датів, які відступали, нападали на 
червоноармійців, роззброювали їх 
і відпускали („я хочу з цієї малень-
кої групи зробити військо (…). Із 
селянами роблю зібрання, закликаю 
призбирувати зброю й творити са-
мооборонні відділи“).

Так він створює та вишколює 
свою першу чоту і 18 вересня 1944 р. 
долучається до сотні командира 

Хоми в Тростянці: „Мо-
ральне задоволення, що 
за два дні буду вояком 
рідної армії, зворушу-
вало мене й моїх хлоп-
ців до глибини“.

Ось і перший бій: 
„На світанку 20 верес-
ня збудили мене густі 
постріли, кулеметні 
черги і вибухи гра-
нат. Прибігає стрілець 
і оголошує, що це на-
скок большевиків (…). 
Розгортаю розстрільну 

і наказую сипнути вогнем по лісі 
та наступати. Вогонь новаків, хоч 
і не був цільний, але такий бара-
банний, що разом із скорим насту-
пом стрільців змусив большевиків 
втекти з лісу (…). Стан нашої сотні 
був 180 людей, большевиків щось із 
300 та дві танкетки. Наші втрати: 
один убитий і двох ранених. Ворожі 
втрати — 16 вбитих“.

„Населення огорнула радість 
і гордість, що є вже свої збройні 
сили, які зуміли змірятися з сильні-
шим і більшим ворогом“.

„З погордою смерти“
У жовтні 1944-го біля с. Ліщава Го-
рішня відбувся найбільший на Закер-
зонні бій зі сталінськими військами. 

У тій битві Хрін отри-
мав поранення в обидві 
руки — одна назавжди 
залишилася нерухо-
мою. Прочитаймо опис 
цього бою зі сторінок 
його спогадів:

„Біля 7-ої вранці 
ненадійно прорізали 
вогке, мрячне повітря 
приглушені постріли 
на заставі (…). „Чет-
верта чота! Хлопці, не 
дамо Ліщави больше-

викам! За мною! Вперед! За Украї-
ну! Вогонь!“. І четверта чота пішла 
в наступ (…). Наше „Слава!“ й боль-
шевицьке „Ура!“ змішалися в одну 
бойову симфонію. Хлопці пішли 
в наступ всі як один, з погордою 
смерти (…).

Трясеться земля (…). Танкет-
ка прямо передо мною (…). Під-
німаюсь і під самі колеса кидаю 
три зв’язані протитанкові гра-
нати (…). Враз ненадійно від до-
роги в мою сторону застрочила 
кулеметна черга. Мені дрогнула 
права рука й безсило повисла. 
Автомат випав (…). Хочу до-
бути нагана, щоб застрілитись, 
та жадна рука не піднімається. 
Мене огорнув жах: живцем попа-
ду ворогові в руки. В торбі ж маю 
поіменні списки стрільців моєї 
чоти. Вони попадуть в руки во-
рогові і потерплять родини моїх 
вояків (…)“.

А бій тривав далі (загалом 15 го-
дин): „Б’ються хлопці завзято за 
кожний загін, за кожну скибу рідної 
землі (…). В ньому брали участь (…) 
понад 500 людей та 70 – 80 кулеме-
тів. Наша бойова лінія мала від 3 до 
8 кілометрів (…). Большевики кину-
ли 2500 вояків, три танки, декілька 
„максимів“ та понад 200 легких куле-
метів (…). Наші втрати: 17 вбитих, 
8 поранених, 3 ранених згоріло, 
2 померло від невеликих ран (…). 
Цивільне населення тортуровано 
й бито“.

Після цього бою „червоні визво-
лителі“ спалили село, а його уцілі-
лих мешканців розкидали по всій 
Україні та польських „зємях од-
зисканих“: „Залишився тільки ста-
резний дуб, що з вітрами розмовляє 
про великий Ліщавський бій“.

Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде
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у фокусі

Чи розвивається Львів  
як культурна столиця України?
Львів щораз більше приваблює туристів з усього світу. І це тішить, адже люди, 

які приїжджають до нас, відкривають для себе нашу країну в новому світлі. 
Та які небезпеки можуть спіткати перлину України через бізнесові пріоритети, 
які завдають шкоди нашій безцінній культурній спадщині, ділиться думками 
віце-президент Українського національного комітету Міжнародної ради 
з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) Андрій Салюк:

— У Львові, як і в будь-
якому великому місті, від-
чувається тиск бізнесу. Але 
управління саме і полягає 
в тому, щоб балансувати 
між потребами мешканців, 
стратегією перспективи 
розвитку міста і приватни-
ми бізнесовими ініціатива-
ми. Особливо зважаючи на 
те, що бізнес найчастіше 
працює безоглядно, маючи 
власне бачення розвитку. 
Яскравим прикладом є го-
тельний чи ресторанний 
бізнес, успіх якого зале-
жить від кількості відві-
дувачів і розмірів прибут-
ків. Розвиток цих закладів 
дещо забезпечує працев-
лаштування (хоч це порів-
няно невеликий відсоток), 
але такі міста як Львів не 
можуть розвиватися лише 
за рахунок туризму. На од-
ному із круглих столів ми 
дійшли до дуже вдалого, 
на мій погляд, висновку: 
і Львів, і туристи повинні 
бути для львів’ян.

Зазвичай бізнес розви-
вається з короткостроко-

вої перспективи. Ось, до 
прикладу: почали приїж-
джати туристи — значить 
треба швидко створити ба-
гато хостелів. Але не варто 
їх „множити“ у централь-
ній частині міста, адже 
історичні споруди, в яких 
їх облаштовують, не рес-
таврують, не дбають про 
пам’ятку культури, а ро-
блять переважно малобю-
джетні ремонти, незважа-
ючи на те, що там можуть 
бути унікальні розписи, 
цінна ліпнина і навіть саме 
планування помешкання.

Така ж ситуація з бара-
ми і ресторанами, які, як 
порівняв їх митець Воло-
димир Костирко, поділя-
ються на „темні“ і „світлі“ 
інтер’єри. „Темні“ — ті, 
які „витягують“ старовин-
ні цікавинки, використо-
вують дух місця і довкола 
цього розвивають всю рес-
торанну експозицію. Такі 
ресторани стають дедалі 
вартісніші, бо зберігають 
давній інтер’єр. А є „світ-
лі“ ресторани, в яких роб-

лять щось дуже новомод-
не, а за кілька років зно-
ву змінюють інтер’єр. І, 
якщо це роблять в істо-
ричній пам’ятці, то все, 
що оригінальне, зазвичай 
знищують. Вони діють за 
гаслом: „після нас — хоч 
потоп“. Не раз доводилося 
чути від таких власників, 
що вони не мають часу на 
реставрацію, бо вклали 
гроші і тепер об’єкт по-
винен працювати. Пере-
важно за цим принципом 
працюють ті бізнесмени, 
що володіють цілою мере-
жею таких закладів. Вони 
на словах пишаються сво-
їм містом, а насправді ак-
тивно експлуатують істо-
ричну спадщину Львова, 
чим і нищать його.

Ніхто чомусь не від-
криває ресторанів, на-
приклад, на Сихові, якому 
теж немало — 600 років. 
То чому не зробити цей 
житловий масив таким же 
привабливим, цікавим 
чи навіть контраверсій-
ним — там є територія 
для експериментування. 
А на тому, що вже визна-
но як спадщина ЮНЕСКО, 
ми не маємо права експе-
риментувати, займатися 
рекламою через сканда-
ли, некоректні заходи, 
руйнування. Органи влади 
міста, області повинні за-
йматися управлінням роз-
витку туризму, бо якщо 
пустити все на самоплив, 
то бізнесмени робитимуть 
так, як їм вигідно.

Зі схожою проблемою 
десять років тому зіткнув-
ся Краків. До них почали 
масово приїжджати ту-

ристи з Німеччини, Вели-
кобританії, але з гаслами: 
„дешеві готелі, дешеве 
пиво, дешеві дівчата“. 
І вже невдовзі влада міста 
зрозуміла — туристи бу-
вають різні, і треба при-
ваблювати насамперед 
тих, яких цікавить куль-
турна спадщина: архі-
тектура, музеї, історичні 
пам’ятки. Те саме діється 
зараз у Львові: дбаємо про 
кількість, а не про якість. 
Зараз в Польщі активно 
підтримують і розвивають 
культурологічні, мистець-
кі заходи.

У Львові також бува-
ють оригінальні фестива-
лі, особливо цікавий фес-
тиваль театрального мис-
тецтва „Золотий лев“, на 
високому рівні проходить 
Альфа-джаз. Але є й такі, 
як „Свято пампуха“ (а ра-
ніше був — „На Різдво до 
Львова“), про який відо-
мий поет Ігор Калинець 
жартує: „нам дуже щас-
тить, бо на Свято пампуха 
часом і Різдво випадає“. 
Тобто, відбувається під-
міна понять і пріоритетів.

Якщо до Львова при-
їжджатимуть люди, які не 
лише цінуватимуть укра-
їнську кухню, але й ар-
хітектурну та культурну 
спадщину, то вони нега-
тивно реагуватимуть на 
такі „твори“, як „баняки“ 
на Сербській. А якщо люди 
їдуть до нас просто про-
вести весело час і дешево 
з’їсти-випити, то сприй-
мають це відповідно до 
свого рівня культури.

Наталія ПАВЛИШИН
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шевченкіана

Подія, яка консолідує націю
23 жовтня у Львівській по-

літехніці відбулася творча 
зустріч із лауреатом Національ-
ної премії України ім. Тараса 
Шевченка, депутатом Верхов-
ної Ради першого скликання, 
Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в Чесько-Сло-
вацькій Федеративній Респу-
бліці Романом Лубківським. 
Захід, який ініціював та провів 
Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою, 
приурочили до 200-ліття від дня 
народження Тараса Шевченка.

Представила гостя директор МІОК 
Ірина Ключковська, наголосивши 
зокрема на здобутках Романа Луб-
ківського у сфері збереження на-
ціонально-культурної спадщини: 
за його сприяння започаткували 
Міжнародну премію ім. І. Франка 
(1986 р.), реконструювали музеї 
Івана Франка, „Русалки Дністро-
вої“, Михайла Грушевського, геть-
мана Івана Виговського, створили 
меморіальні садиби Маркіяна Шаш-
кевича, Осипа Маковея та родини 
Устияновичів. Також за активної 
участі митця широко відзначали 
ювілей Богдана-Ігоря Антонича та 
Маркіяна Шашкевича. Завдяки по-
ету встановили, а згодом і реставру-
вали пам’ятник на могилі Антонича 
у Львові, меморіальну таблицю на 
вул. Городоцькій, 50, пам’ятний знак 
у с. Новиця на Лемківщині, органі-

зували меморіальну 
кімнату в м. Горлиці 
(нині територія Респу-
бліки Польща) та му-
зей родини Антоничів 
(с. Бортятин на Львів-
щині). Деякі культу-
рологічні ініціативи 
Романа Лубківського 
реалізовано на бать-
ківщині поета — в селі 
Острівець Теребовлян-
ського району Терно-
пільської області.

Гостя та всіх присутніх привітав 
проректор з наукової роботи профе-
сор Зорян Піх. Висловити свою по-
шану до поета та громадського діяча 
прийшли голова Львівської облдерж-
адміністрації Віктор Шемчук, про-
ректор Львівської національної ака-
демії мистецтв Роман Яців, дослід-
ник творчості Романа Мар’яновича 
доцент Львівського національного 
університету ім. І. Франка Богдан 
Тихолоз та багато інших.

У своєму виступі Роман Лубків-
ський наголосив, що одним із най-
головніших завдань до відзначення 
200-ліття від дня народження Та-
раса Шевченка повинно стати впо-
рядкування всіх, навіть найменших 
пам’ятників йому по всій Україні, 
перевидання „Кобзаря“, щоб у кож-
ній хаті було шевченкове слово. 
Для кожного українця Шевченко — 
це геній, який є сумлінням нації 
та пророком. Тому ця подія пови-

нна об’єднати суспіль-
ство, щоб відзначити її 
у „сім’ї вольній, новій“.

— Не думаю, що 
італійці модернізують 
будинок, де народився 
Данте, а німці переро-
бляють музей, у якому зі-
брані раритети і реліквії 
Ґете, не роблять інтерак-
тивності. Так поводять-
ся й інші достойні люди 
в різних країнах світу. 
Найбільший наголос — 

глибина прочитання Шевченка і на-
магання піднятися до його рівня.

На думку дослідника Кобзаря, 
значущість цієї постаті зростає з пер-
спективи віддалення від його життя. 
Українці досі живуть у зачаровано-
му просторі, нам потрібна особлива 
сила, яку не спроможні дати ні полі-
тичні вожді, ні партії, а лише мораль 
і національна ідеологія.

Завершення зустрічі стало по-
етично-театральним. Спершу ак-
торка Національного академічного 
драматичного театру ім. М. Зань-
ковецької Олександра Люта про-
читала „Холодний Яр“ Шевченка. 
А наостанок для поважного гостя 
уривки його творів продекламували 
другокурсники факультету культури 
та мистецтв ЛНУ ім. І. Франка Бог-
дан Грицюк, Юрій Сулика, Андрій 
Петрук та Марко Байка.

Наталія ПАВЛИШИН

конкурсі Політехніка відзначила ро-
боту Руслана Канюки (Київ, „День“) 
„Філософське графіті. КПІ“. Приз 
від Міжнародного інституту осві-
ти, культури і зв’язків з діаспорою 
молодший науковий співробітник 
МІОК Андрій Яців вручив Євгенові 
Малолєтці за роботу „Політ“.

Тих, хто вручав призи, було не 
менше, ніж нагороджених. Гран-
прі одержав Євген Малолєтка (ми-
нулого року він виборов „Золотий 
день“). Цьогоріч журі відзначило 

його роботу „Портрет на тлі гір“. 
Переможець отримав депозитний 
договір на 25 тис. грн. від „Промін-
вестбанку“.

Головний редактор газети „День“ 
Лариса Івшина вручила, за її слова-
ми, найголовнішу нагороду — „Зо-
лотий день“. Підвіску із золота, ви-
готовлену спеціально для перемож-
ця в номінації, одержала Наталія 
Кравчук (Київ):

— Приз Призів вручаємо нашій 
колезі, фотографу Наталі Кравчук 
за унікальний, фантастичний, по-
літичний і психологічний фото-

репортаж, який, переконана, ста-
не знаковим у політичному жит-
ті України, — зазначила Лариса 
Олексіївна.

Традиційно всі відвідувачі ви-
ставки можуть відчути себе членами 
журі, віддавши свій голос за найці-
кавішу, на їхній погляд, світлину. 
У день закриття виставки за ре-
зультатами цього голосування буде 
оголошено володаря титулу лідера 
глядацьких симпатій від киян.

Тетяна ПАСОВИЧ  
Львів — Київ — Львів

фотовиставка

Один день „Дня“
m Закінчення. Початок на 3 с.
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презентація

Вікенд драйву разом 
із BEST
Дні 12 – 13 жовтня були цікаві, пригодницькі, зокрема для представ-

ників студентської організації BEST. У ці дні відбувався Motivation 
Weekend, який був не тільки навчальним тренінгом для нових учасни-
ків, а й добрим відпочинком.

Дещо сонні, але спо-
внені емоцій, цікавос-
ті та невпевненості — 
саме так виглядали мо-
лоді BEST-івці о 9 ранку 
перед головним заліз-
ничним двірцем Львова. Лише кіль-
ка днів тому дізналися, що стали 
частиною великого проекту. А те-
пер чекала їх дорога у новий світ — 
світ BEST-у. Назустріч їм прийшов 
президент організації Олег Козак, 
який пильнував, чи все відбувається 
за планом.

Дорогу проїхали дуже швидко, 
бо наповнювали її сміхом, піснями 
і добрим гумором. Це була перша 
можливість для новачків побачити 
практично весь склад організації. 
Так вони потрапили до дитячого 
табору „Веселка“ у Радивилові (Рів-
ненська область).

Після поселення відбулося зна-
йомство і різноманітні цікаві кон-
курси та ігри. Організували все про-
сто супер — починаючи від поселен-
ня і завершуючи програмою. Для 
нових учасників провели заняття, на 

яких тренери докладно 
розповідали про саму 
організацію і головну 
діяльність активістів.

Вечір запам’ятався 
ще й переглядом різно-

манітних відеоматеріалів про BEST. 
Після цього почалася найцікавіша 
частина поїздки — дискотека в стилі 
80-х. Усі були вдягнені в тематичні 
костюми. Танцювали по-сучасному 
з елементами рок-н-ролу та іншими 
па, які нагадували ті часи. Поміж 
танцями були ще й різні конкурси. 
Наступного дня кожен відчув брак 
відповідної кількості сну, але тре-
нери не дали можливості заснути — 
проводили цікаві конкурси та давали 
завдання на креативність і вміння 
працювати в команді.

Такими маленькими кроками на-
близився момент, коли всі мусили 
збирати речі і з великою дозою драй-
ву йти на електричку та повертатися 
додому.

Вероніка ПАЗДЕЙ, 
студентка першого курсу ІАРХ

благодійність

Створи свято для дітей 
з інтернату!
Студентське братство Львів-

ської політехніки розпочинає 
підготовку до Свята Миколая 
в Лопатинській школі-інтер-
наті в рамках акції Мальтійської 
служби допомоги „Святий Ми-
колай — дітям з інтернатів“.

Долучитися до акції можуть усі 
охочі. Допомогти можна по-
різному: разом із братчиками по-
їхати в інтернат і з дітьми писати 
листи до св. Миколая; розповсю-
дити їх серед благодійників; допо-
могти пакувати подарунки та взяти 

участь в організації святкової про-
грами.

А також можна принести пода-
рунки: одяг, взуття (речі можуть 
бути вживані, але чисті та в доброму 
стані); засоби гігієни; канцтовари; 
тканини, бісер, голки (для маши-
нок) та інші матеріали для рукоділ-
ля; книжки для дітей шкільного віку; 
іграшки, настільні ігри, а також на-
дати фінансову допомогу.

Отож, якщо виникло бажання 
долучитися до акції, звертайтеся за 
телефонами: (093) 769-19-96 (Дми-
тро); (093) 841-84-92 (Олена).

коротко
Вийшло друком перше повне ви-

дання Шевченкового „Кобзаря“ 
англійською мовою. За словами 
перекладача Петра Фединського, 
первинний процес перекладу 
зайняв близько дев’яти місяців, 
а „шліфування тексту“ — ще три 
роки.

У Грузії одну з вершин у районі 
Казбегі львівські альпіністи хо-
чуть назвати іменем Митрополи-
та Андрея Шептицького. Про це 
повідомив один із ініціаторів та 
учасників підйому Мар’ян Нищук. 
Висота вершини становить 4300 м. 
Два роки тому у цьому ж районі 
львівські альпіністи вже підніма-
лись на безіменну вершину ви-
сотою 4270 м, згодом встановили 
на ній хрест і офіційно присвоїли 
їй ім’я провідника ОУН Степана 
Бандери.

27 жовтня у Національному музеї-
меморіалі „Тюрма на Лонцького“ 
відбулася лекція доктора іс-
торичних наук Івана Патриляка 
„Агентурна боротьба НКҐБ-МҐБ 
проти Львівського крайового 
проводу у 1946 – 1950 рр.“. Од-
ним із найефективніших і най-
підступніших заходів боротьби 
радянського тоталітарного режиму 
з українським визвольним рухом 
було застосування широкої аген-
турної мережі, — розповідає Іван 
Патриляк. — Документи агентурної 
справи „Пропасть“ („Провалля“) 
дозволяють бодай частково загля-
нути за лаштунки „емґебістської 
кухні“, зрозуміти масштаби та сер-
йозність таємної війни, яку най-
могутніша спецслужба світу вела 
проти українських повстанців.

Напередодні відзначення 80-х ро-
ковин Голодомору 1932 – 1933 ро-
ків духовенство УГКЦ та УПЦ КП 
підготувало спільне звернення 
до вірян. Священнослужителі за-
кликають вшанувати пам’ять жертв 
геноциду, впорядкувати їхні моги-
ли та взяти участь у Богослужіннях. 
Громадський комітет із вшануван-
ня Голодомору ініціював низку 
заходів. Зокрема, 21 – 22 листопада 
в Києві пройде міжнародний 
науковий симпозіум „Народ мій є, 
народ мій завжди буде“. 21 листо-
пада відбудеться прем’єра опери 
„Червона земля“, 23 листопада про-
йдуть пам’ятні заходи в Києві біля 
Меморіалу жертвам Голодомору.

За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

„Все, що приносить усмішку, — мистецтво“
У вівторок, 29 жовтня, відбувся другий півфінал 

фестивалю КВН „Осінь Політехніки“. Відтак уже 
сьогодні відомо, які команди змагатимуться у фіналі 
після Дня студента в листопаді. Перший півфінал 
пройшов 22 жовтня.

За підсумками першої гри, у фінал 
пройшли дві команди — „Старші 
пацани з району“ ІМФН (9,9 бала) 
та „Не треба соромитись“ ІНЕМ 
(9,7). Журі також вирішило запро-
сити у фінальну гру команду „Не-
сучі конструкції“ ІАРХ, яка посіла 
третє місце (9,4). Всі три команди 
у першому ж конкурсі набрали по 
максимальних 5 балів (лічильна ко-
місія використовувала систему „7я“, 
коли відкидаються по одній найви-
щій і найнижчій оцінці).

У першому, як і в другому півфі-
налі, змагалося 7 команд. Стартува-
ти мали хіміки. Однак після кількох 
спроб викликати їх на сцену ведучі 
вирішили почати „Візитку“ з інших 
команд. Студенти розмірковували 
і на студентські теми (наприклад, 
будівельники жартували: для „плат-
ника“ — що університет, що армія — 
однаково, бо тут контракт і там кон-
тракт), і про актуальні події (ІНПП 
згадали: саме в цей день 216 років 
тому відбувся перший стрибок з пара-
шутом). Команда ІКТА будувала свою 
гру довкола власної назви „Об’єднане 
королівство Андорри“ (дуже подоба-
ються студентам карликові держави), 
архітектори обрали хуліганський гу-
мор, математики — у стилі панк і по-
стійно переконували глядачів, що 

„все, що приносить 
усмішку, — мисте-
цтво“ (очевидно, 
тут проявилось їх 
небажання змири-
тись із оцінкою журі 
на „Весні Політех-
ніки“ за виступ про 
„зону“). Найбільшою 
підтримкою зали впродовж усієї гри 
могли похвалитись економісти.

Найскладніший (бо вимагає вмін-
ня дотепно жартувати експромтом, 
а якщо жарти підготовлені, то все 
одно повинні бути „убойні“ — щоб 
одним жартом можна було перемог-
ти) завжди конкурс розминки (його 

різновиди — біатлон, тріатлон). 
Цього разу в першому колі тріатлону 
запитання задавали члени журі (від-
так починали команди з експромту, 
бо не знали цих питань наперед). На 
думку авторки цих рядків, найціка-
віше запитання задали члени журі 
з „Магарича“ (Ярослав Стень і Бог-
дан Гациляк — випускники Політех-
ніки): „Продаються два дипломи ви-
пускників університету. Що робити, 
коли знання не продаються?“.

Після дотепних і не дуже відпо-
відей на запитання членів журі по 
0,2 бала отримали команди ІБІД та 
ІХХТ. Решта 5 команд намагалися 
„влучити“ в аудиторію трьома за-
готовленими жартами. Найгірше це 
вдалося командам ІАРХ (щоправда, 
журі довго вагалося — то запрошу-
вало команду знову на сцену, то під-
тверджувало попереднє рішення), 
ІКТА, ІХХТ — вони одержали по 
0,4 очка. Серед математиків і еконо-
містів після трьох штрафних кіл журі 
так і не змогло вибрати дотепніших, 
тому обидві команди отримали по 
0,9 бала. Другі свій дотепний жарт 
використали ще в першому колі 
(„Міністерство освіти і науки черго-
вий раз перейменували. Тепер воно 
називатиметься Міністерство освіти 
і науки, молоді та спорту, щастя, здо-
ровля, успіхів у навчанні, усіляких 
гараздів…“ — це неповна назва).

У СТЕМі членам журі найбільше 
заімпонував гумор у стилі панк від 
математиків та новітня казка „Чер-
вона шапочка“ (ІАРХ). Однак у за-
гальному підсумку економісти на-
брали більше (3,8 за СТЕМ), відтіс-
нивши архітекторів на третє місце.

Про другий півфінал читайте в на-
ступному числі.

Тетяна ПАСОВИЧ

ІНЕМ

ІАРХ

ІМФН
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музичні баталії

Наймасовіше хорове виконання „Щедрика“ — такий рекорд 
встановили у Львові минулої п’ятниці. До цього долучились 

і політехніки — народна хорова капела студентів „Ґаудеамус“.
Ця подія пов’язана зі стартом проекту „Битва хорів“ на „1+1“

Хор, що співає і не тільки
У шоу змагатиметься 8 хорів. Кожен ре-
презентує певне місто (Львів теж є), має 
зіркового наставника (Алессандро Са-
фіна, Руслана, ін.). У журі — Ніна Мат-
вієнко, Михайло Турецький, Анатолій 
Єрема. Кожного ефіру вибуватиме одна 
команда, а переможця з-поміж трьох ви-
значать телеглядачі (отримає півмільйо-
на гривень). „Битва хорів“ — українська 

адаптація Clash of the Choirs. За словами 
креативного продюсера „Битви“ Наталії 
Сукач, „на проекті буде все“: і спів, і тан-
ці, море емоцій. А головний хормейстер 
Рубен Толмачов сподівається, що шоу 
приверне увагу до хорового жанру, адже 
доводить: хор може бути динамічним 
і креативним.

Ірина ШУТКА

палітра

Ожилі в гіпсі,  
динаміці, кольорі
У Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицько-

го відкрито ювілейну виставку народного художника 
України, завкафедри монументально-декоративної скульптури ЛНАМ Івана 
Самотоса. З нагоди свого 80-річчя митець пропонує оглянути не тільки влас-
ні скульптури, а й картини.

Ювілейна виставка Івана Самотоса п’ять 
років тому справила велике враження 
на громадськість. Але митець, незва-
жаючи на поважний вік, провадить ак-
тивне творче життя — 78 пам’ятників 
і 110 станкових робіт портретного жан-
ру, начерки, ескізи, малярство…

Проректор ЛНАМ, мистецтвозна-
вець Роман Яців на відкритті експози-
ції зауважив:

— Його входження в життя припа-
ло на різні катаклізми, культурне під-
несення і національну боротьбу. Все це 
закладалося свідомісними пластами, 
які трансформувались у художні обра-
зи. 80–90 роки ХХ століття наповнені 
більш активними формами, які відпо-
відають відновленню національної па-
радигми. На цій же виставці Іван Само-

тос відважився показати свої малярські 
роботи, і для багатьох це буде несподі-
ванкою: митець, виявляється, не тіль-
ки драматичний і героїчний у творах, 
а й камерний, делікатний в осмисленні 
кольору.

На виставці презентовано фото 
окремих пам’ятників, меморіальні ком-
позиції, станкові скульптури, присвяче-
ні видатним історичним постатям Укра-
їни: гетьманам Іванові Мазепі й Іванові 
Виговському, княгині Ользі й князю 
Володимиру Великому, погруддя зна-
них особистостей сучасності — Андрія 
Бокотея (на світлині), Василя Пилип’юка, 
Левка Різника і тих, хто, зоставивши 
слід, відійшов у вічність — Борис Воз-
ницький, Еммануїл Мисько, Зеновій 
Кецало тощо. Крім цього, на стінах — 

пейзажі, окремі портрети. Затока, 
Розлуч, Космач — любі серцю авто-
ра спогади…

Заступник міського голови Льво-
ва з гуманітарних питань Василь 
Косів від імені мера міста нагоро-
див митця Орденом святого Юрія. 
Отримав ювіляр відзнаку і від Наці-
ональної академії мистецтв Украї-
ни — золоту медаль.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У залах Львівської націо-

нальної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького відкрито 
виставку „Сутінки“. Митці, які 
представлені на ній, мовою 
образів візуального мистецтва 
намагаються виразити свої 
асоціації з образом сутінок. 
Основу виставки наповнюють 
твори ХІХ — ХХ ст. з фондів 
галереї (серед авторів — М. Ре-
ріх, Я. Мальчевський, Л. Ле-
вицький та ін.). Експонуються 
також роботи сучасних львів-
ських художників. Виставка 
триватиме місяць.

Ґете-інститут і Посольство 
Німеччини в Україні спіль-
но із компанією „Артхаус 
Трафік“ 28 – 31 жовтня у Па-
лаці мистецтв презентували 
„Нове німецьке кіно“. Цей 
фестиваль — це поглиблений 
експрес-курс останніми поді-
ями в кіно Німеччини, добірка 
найкращих німецьких прем’єр 
та кінофестивальних хітів за 
минулий рік — „Вимірюючи 
світ“, „Лоре“, „Прості склад-
нощі Ніко Фішера“, „Ханна 
Арендт“, „Міст через Ібар“.

1 листопада о 13.00 у приміщен-
ні великої сесійної зали ЛМР 
відбудеться публічна лекція 
польського культуролога 
Кшиштофа Чижевського. Лек-
ція під назвою „Культура і со-
лідарність“ відкривала Другий 
Конгрес культури Східного 
партнерства, що проходив на 
початку жовтня у польському 
місті-побратимі Львова Люб-
ліні. Культура нового дихан-
ня — це культура, де всі рівні 
й одночасно всі різні.

24 – 30 жовтня у Львові вчет-
верте відбувався Тиждень 
кримськотатарської куль-
тури. Цьогоріч у його про-
грамі були прем’єра першого 
кримськотатарського повно-
метражного фільму „Хайтар-
ма“, за участі творців, зокрема 
виконавця головної ролі та 
режисера Ахтема Сеїтаблає-
ва, вечірня дискусія про роль 
кримських татар у сучасній 
Україні, унікальний кримсько-
татарсько-український етно-
джазовий концерт.

За матеріалами інформагенцій
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творча зустріч

У „Літературній каві 
по-львівськи“
Відсвяткувавши 2 жовтня на сцені Національного акаде-

мічного драматичного театру ім. М. Заньковецької свій 
70-річний ювілей, відомий поет, драматург і громадський 
діяч Богдан Стельмах через два тижні завітав до Львів-
ської обласної бібліотеки для дітей.

Під час зустрічі з читачами, яка 
відбувалася у межах проекту „Лі-
тературна кава по-львівськи“, 
Богдан Михайлович ділився спо-
гадами про дружбу і творчу спів-
працю з видатними композито-
рами Володимиром Івасюком та 
Ігорем Білозором, а також із ре-
жисерами й акторами провідних 
театрів України, на чиїх сценах 
були поставлені його драматичні 

твори. Ювіляр презентував по-
трійний компакт-диск із пісня-
ми на свої тексти, залюбки читав 
свою лірику — інтимну, пейзаж-
ну, громадянську… Серед слуха-
чів були дружина Богдана Стель-
маха пані Марія з їхньою внучкою.

Окрасою вечора став виступ му-
зичного колективу „Стерео-бенд“ 
у складі Наталії Садовської-Харач-
ко, Романа Діжака та Назара Па-

піжа — прозвучали пісні на слова 
Богдана Стельмаха „Перший сніг“, 
„Розпитаю про любов“ та „Весіль-
ний марш“.

Прихильники творчості Богда-
на Стельмаха привітали його буке-
том троянд і побажали щасливої 
творчої долі, натхнення та вдяч-
них читачів.

Людмила ПУЛЯЄВА

за лаштунками

Микола Береза — молодий актор, режисер та вже рік як директор 
Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. За плечима 

митця — ряд малих і великих акторських робіт, цілісна режисерська 
постановка. Наша коротка бесіда з ним — один із кроків у своєрідному 
знайомстві глядацької аудиторії з артистом, так би мовити, по той бік 
театральної рампи

„Шукаю такий текст,  
який би мене зачіпав“

— Пане Миколо, наскіль-
ки  сьогодні  складно  чи, 
нав паки,  легко  поєднува-
ти менеджмент із твор-
чістю?
— Це, як не дивно, речі 
поєднувані. Я, наприклад, 
уже якось втягнувся, те-
пер у мене просто більше 
обов’язків та навантажен-
ня у театрі. Це поєднання 
виникло не одразу, адже 
я довший час працював 
як артист, потім навчався 
режисури у Володимира 
Кучинського і тільки то-
рік став обіймати посаду 
ще й директора нашого 
театру. Складно це чи ні, 
я над цим якось не задуму-
вався, просто виконував 
свою роботу. Зрештою, 
все поєднується, про-

сто треба наважитись — 
і спробувати.

— Торік Ви здійснили свою 
дебютну  постановку  ви-
стави „Репетиція в театрі 
злочину“,  а  яка  буде Ваша 
наступна режисерська ро-
бота?
— Відверто кажучи, я ще 
остаточно не визначив-
ся з матеріалом. Наразі 
читаю багато різнома-
нітних текстів, не тільки 
драматургічних, а й про-
зу. Не хотілося б, щоб 
ця робота була черговою 
прохідною постановкою, 
тож шукаю такий текст, 
який би мене зачіпав, не 
поспішаю з остаточним 
вибором матеріалу. Але 
думаю, що це точно буде 

сюрприз-провокація для 
глядачів.

— А які режисери театру 
і кіно Вам особисто імпону-
ють своїми постановками, 
творчими методами?
— Звичайно, з огляду 
на професійну прина-
лежність, я відстежую 
творчість окремих ре-
жисерів, але передовсім 
виділив би сьогодні дві, 
на мою думку, ключові 
постаті — це Володи-
мир Кучинський та Ан-
дрій Приходько. З При-
ходьком мав можливість 
співпрацювати також 
і як артист у його поставі 
„Лісова пісня“, що є в на-
шому репертуарі. А щодо 
кіно, то мені страшенно 

подобаються передовсім 
Федеріко Фелліні і Ларс 
фон Трієр — це невми-
руща кінематографічна 
класика на всі випадки 
життя. Хоч, як маю на-
стрій або вимушений, то 
можу подивитися якийсь 
серіал або популярний 
фільм. Наприклад, коли 
хворів, то, оскільки мав 
незвично багато віль-
ного часу, переглянув, 
напевно, всі доступні 
телевізійні постановки 
„Братів Карамазових“ 
та „Ідіота“ Достоєвсько-
го (тим більше, що в нас 
іде вистава „Забави для 
Фауста“ за його твором 
„Злочин і кара“).

Оксана ПАЛІЙ
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Королева чорно-білого поля,  
або Хто не на коні, той під конем
Щоб грати в шахи, треба мати аналітичний склад 

розуму, вміти прораховувати ходи наперед, 
свої і суперника, знаходити вихід зі складних ситу-
ацій, мати фізичну й психологічну витривалість. 
Так вважає третьокурсниця ІГДГ Політехніки Дар’я 
Кереуш, для якої освоєння не лише геодезичних, а й 
шахових таємниць приносить велике задоволення.

Дебют і захист
— Спочатку, навчаючись 
ще у 2–3 класі, я ніяк не 
могла отримати четвертий 
розряд. Але тренер все-
ляв віру, що я можу, тож, 
коли таки отримала його, 
це було для мене щастям. 
Потім мене почали запро-
шувати грати за школу, на 
обласні ігри в рідних Чер-
нівцях, різні фестивалі, ме-
моріальні турніри. Ходила 
у шахову спеціалізовану 
школу, в шаховий клуб, 
поза тим займалася волей-
болом, легкою атлетикою, 
закінчила ще й художню 
школу, але з приїздом до 
Львова, оскільки всюди 
встигнути нереально, це 
стало неактуальним. Прав-
да, коли є натхнення, то 
малюю для себе, найчасті-
ше — портрети й елементи 
декору інтер’єру. Однак не 
уявляю себе ніким іншим, 
як землевпорядником — 
пішла слідами свого дядь-
ка-геодезиста.

Я найбільше люблю 
класичні шахи і коли ви-
падає грати білими, бо 
вони задають тон гри. 
Впродовж багатьох ро-
ків найчастіше викорис-
товую дебют чотирьох 
коней і сицилійський за-
хист — знаю, де можна 
підловити суперника на 
неправильному ході. Де-
які хитрі ходи нам підка-
зує тренер шахової секції 
Політехніки, яку відвідую 
тричі на тиждень, Артем 
Хрипач.

— Оскільки суперник теж 
обізнаний із різними дебю-
тами, то з якого ходу почи-

нається вже менш передба-
чувана гра між шахістами?
— Може бути і з самого 
початку, якщо суперник 
грає не за теорією, але за-
звичай — із ходу сьомо-
го — дев’ятого. Найважчі 
суперники ті, що мають 
вищі розряди, бо у них 
більше практики, вони 
швидше реагують на ко-
жен мій хід.

Шах і мат
— Пам’ятаю, що на чемпіо-
наті області мені бракувало 
очок для того, щоб посісти 
третє місце. Ми готувалися 
з тренером, налаштовува-
лись — і я перемогла дуже 
сильну суперницю, яка бра-
ла участь у всеукраїнських 
змаганнях. Це була дуже 
велика радість, адже здобу-
ла перемогу своїми силами, 
обдуманою грою, а не тому, 
що дівчина випадково по-
милилась.

Основна причина по-
разок, мені здається, — 
через непрорахованість 
ходів до кінця — тре-
ба продумати їх хоча б 
п’ять — шість наперед. 
Коли ж програю, стає ні-
яково, але це не пригні-
чує: розумію, що в житті 
бувають як програші, так 
і перемоги, тому треба 
йти вперед, надіятися, що 
далі, якщо працюватиму, 
на мене чекає перемога.

Мені не подобається 
бліц, бо треба швидко орі-
єнтуватися, за п’ять хви-
лин розіграти всю партію 
і перемогти. Пробувала 
грати і кілька партій одно-

часно. Серед п’яти могла 
у двох здобути перемогу, 
бо там суперник більше 
думає, ніж я, а мені треба 
стежити за станом справ 
на кількох дошках. Вза-
галі, у шахах подобається 
атмосфера, необхідність 
придумати цікаву пози-
цію, щоб виграти.

— Емоції не заважають ви-
грашу, коли бачиш, що пози-
ція в тебе дуже вигідна?
— У мене було багато су-
перників, які, коли бачили, 
що я серйозно дивлюсь на 
дошку, прораховую ходи, 
а час гри завершується, по-
чинали нервувати, стукати 
ручкою по столі, швидко 
й непродумано ходити… 
Шахи навчили мене бути 
спокійною, врівноваже-
ною, допоки не доведеш 
діло до перемоги. Крім цьо-
го, завдяки їм, мені здаєть-
ся, набула терпеливості.

Ендшпіль
— На стиль  гри яких ша-
хістів Ви рівняєтесь?
— На заняттях ми роз-
глядаємо деякі партії ві-
домих шахістів, думаємо, 
як походили б в їх ситуа-
ціях, оцінюємо розвиток 
гри, порівнюємо. Мені 
найбільше подобається 

манера гри молдавського 
гросмейстера Віорела Бо-
логана.

— А з комп’ютером граєте 
у шахи?
— Грала у школі, але 
тепер набагато цікаві-
ше грати з людьми. Бо 
комп’ютер — це машина, 
від неї ти не дочекаєшся 
живої, емоційної реакції. 
Та і приємно відчувати 
шахи на дотик…

— Є  якась  особлива  ком-
бінація, яку придумали Ви 
і яку тримаєте у таємниці?
— Звичайно, у кожного 
шахіста є така комбіна-
ція, але використовувати 
її варто не дуже часто, бо 
інакше це стане помітно 
для супротивників.

— Шахи  —  вид  спорту, 
для якого не мають велико-
го значення ні вік гравця, ні 
місце чи час для гри…
— Так, вдома, у вільний від 
навчання час люблю сісти 
і розібрати зіграні партії — 
знайти помилки. Граю з ді-
дусем, з друзями, багато 
хто з них просить навчити. 
Шахи, вірю, супроводжу-
ватимуть мене все життя — 
навчу і своїх дітей.

Наталя ЯЦЕНКО

SS На змаганнях Універсіади Львівщини, які проходили 
23 жовтня у Шаховому клубі на вул. Фредра, 1.
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Кросворд
Горизонтально:
3. Драматична поема Лесі Українки, яку вона написа-
ла в Єгипті. 4. Вид гри в карти на гроші. 7. Хімічний 
елемент під номером 16 у періодичній таблиці. 8. Мі-
кроскопічний одноклітинний організм. 12. Частина 
світу у Північній півкулі. 13. Урочистий огляд військ, 
спортсменів. 15. Найвищий ступінь розвитку чого-не-
будь; розквіт; кульмінація події. 16. Різновид гравюри 
на металі. 17. Нестримний голосний сміх. 18. Культова 
буддійська меморіальна споруда у вигляді багатоярус-
ної башти. 20. Німецький фізик-теоретик, лауреат 
Нобелівської премії. 22. Норма харчових продуктів 
для людей на певний термін. 23. Кущова рослина з 
колючими гілками та великими кисло-солодкими яго-
дами. 25. Впевненість у можливості здійснення чогось 
бажаного, потрібного; сподівання. 26. Команда або 
спортсмен, що посідає одне з останніх місць у тур-
нірній таблиці. 27. Одна тисячна частка якої-небудь 
величини. 

Вертикально: 
1. Металевий гріш. 2. Ріка у Східному Сибіру, права при-
тока Єнісею, яка витікає з Байкалу. 4. Велике місто на 
півночі Італії. 5. Заварне тістечко з кремом усередині. 
6. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря. 7. Видатний 
український філософ-просвітитель, поет ХVІІІ сто-
ліття. 9. Прийняття в сім’ю на виховання малолітніх 
дітей з правами рідних; усиновлення. 10. Рівнобічний 
чотирикутник з прямими кутами. 11. Велика наземно-
водяна травоїдна тварина, поширена в тропічній Афри-
ці. 13. Кара, яку наслав Бог для знищення першого світу 
за гріхи людей. 14. Англійський фізик ХХ ст., один із 
творців квантової механіки, лауреат Нобелівської пре-

мії. 19. Головна артерія кровоносної системи. 21. Май-
данчик посеред давньоримського амфітеатру, де били-
ся гладіатори. 22. Система для виявлення повітряних, 
морських і наземних об’єктів; радіолокаційна станція. 
23. Шоста планета Сонячної системи. 25. День тижня.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
1 листопада — День Листопадового чину 
(проголошення ЗУНР).
3 листопада — День ракетних військ 
і артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День прикордонних 
військ.

Пам’ятні дати
31.10.1853 — народився Микола Кибаль-
чич, автор проекту ракетного двигуна.
1.11.1918 — проголошення Захiдно-
Української Народної Республіки (ЗУНР).
1.11 – 4.11.1937 — дні страти тисяч соло-
вецьких в’язнів (серед них — україн-
ських лiтераторiв i культурних дiячiв 
Валер’яна Полiщука, Миколи Зерова, 
Валер’яна Пiдмогильного, Павла Фили-
повича, Григорiя Епiка, Леся Курбаса, Ми-
коли Кулiша та інших) до „двадцятиріччя 
Жовтневої революції“ у Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит Україн-
ської греко-католицької церкви, ви-
значний громадський діяч i меценат 

української культури Андрей Шеп-
тицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій 
Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1815 — народився Джордж Буль, ан-
глійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манастир-
ський, український живописець.
2.11.1950 — помер Джордж Бернард Шоу, 
англійський драматург і критик.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович, 
український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальків-
ський, український письменник.
4.11.1921 — помер Яків Степовий, відомий 
український композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян Шашкевич, 
видатний український поет, культурно-
освітній діяч, один із засновників „Русь-
кої трійці“.
6.11.1855 — народився Дмитро Яворниць-
кий, славнозвісний український історик, 
етнограф, археолог, дослідник історії За-
порізької Січі.
6.11.1912 — помер геніальний український 
композитор Микола Лисенко.
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J J J
Стоїть випускниця сільгосп ака
демії посеред поля кабачків і з ве
личезним здивуванням каже:
— Все про кабачки знаю: як рос
туть, як цвітуть, які в них пло
ди. Але як вони ікру відкладають?

J J J
Вчора зіткнулися машини генера
ла МВС і начальника СБУ.
Винуватою визнали машину ДАІ, 
яка приїхала на місце аварії.
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Студентам Львівської політехніки!
Раді повідомити Вам, що в рамках програми „Перший кар’єрний крок“ 
розпочинається конкурс молодіжних проектів Lviv Young Project. 
Метою конкурсу є реалізація молодіжних проектів спільно з органами 
місцевого самоврядування, громадськими організаціями та бізнес-
середовищем міста Львова.

Lviv Young Project дає можливість розвинути Твої особисті якості, 
втілити Твої ідеї в одному із запропонованих напрямів для розвитку 
міста та його громадян.

Тут Ви зустрінете команду однодумців, відвідаєте цікаві навчання 
та працюватимете з групою досвідчених експертів. 

Якщо Ви відчуваєте у собі сили та натхнення — долучайтеся до 
нашої команди!!!

E-mail: кaryera.lmr@gmail.com
Маєте запитання — телефонуйте: (032) 297-57-59.

Анкета для заповнення:
http://cityadm.lviv.ua/lmr/information/internships/konkursmolodizhnykh

proektivlvivyoungprogect

бібліотека інформує

Тестовий доступ  
до ресурсів  
Royal Society of Chemistry

Читачам бібліотеки відкрито 
тестовий доступ до журналів 
та баз даних Royal Society of 
Chemistry (http://www.rsc.org) — 
британського наукового това-
риства, що ставить собі за мету 
„сприяти поступу хімічних 
наук“.

У межах тестового періоду 
користувачі нашої установи 
отримали:

•необмежений доступ до 
повної колекції журналів Royal 
Society of Chemistry, найвпли-
вовіші серед яких Chemical 
Society Review (імпакт-фактор 
24,892), Energy & Environmental 
Science (імпакт-фактор 11,653), 
Natural Product Reports (імпакт-
фактор 10,178);

•доступ до баз даних 
Royal Society of Chemistry, 
таких як Analytical Abstracts, 
Catalysts & Catalysed Reactions, 
Chemical Hazards in Industry, 
ChemSpider, MarinLit, Methods 
in Organic Synthesis та ін.;

•доступ до номерів жур-
налів, які знаходяться у друці 
(online first);

•доступ до кольорових ілю-
страцій, діаграм та додатків, 
які не завжди доступні у папе-
ровій версії;

•розширенні можливості 
пошуку;

•статистику використання 
статей журналів.

Тестовий доступ триватиме 
до 18 грудня 2013 р. Доступ 
до ресурсів Royal Society of 
Chemistry можливий із будь-
якого комп’ютера мережі 
Львівської політехніки, без 
додаткового введення логінів 
і паролів.

Також, нагадуємо читачам, що 
протягом жовтня та листопада 
2013 р. відкрито тестовий до-
ступ до 13 повнотекстових та 
бібліографічних баз компанії 
EBSCO Publishing.

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ,  
координатор роботи  

з електронними ресурсами 
Науково-технічної бібліотеки 

Львівської політехніки

до уваги студентів!

П’ята пара
Охочих розвиватися та відкрити 

для себе щось нове в галузі фі-
нансів і стратегічного менеджменту 
Міжнародна студентська органі-
зація BEST запрошує на „5 пару“. 
5 листопада о 16:00 у 114 аудиторії 
І навчального корпусу у проекті 
„5 пара“ відбудеться зустріч із Ми-
хайлом Колісником.

Михайло Колісник — випускник Полі-
техніки. Зараз працює фінансовим кон-
сультантом у міжнародних проектах та 
викладає курси фінансового менедж-
менту, інвестиційного менеджменту 
управлінського та фінансового обліку. 
Старший консультант Київської школи 
економіки (KSE), партнер Інституту 
стратегій inspira, управляючий партнер 
фірми FINART Smart Solutions, викла-
дає фінансові курси у Львівській біз-
нес-школі Українського католицького 
університету, Бізнес-школі Інституту 
приватизації та менеджменту (Мінськ), 
стратегічні курси в Edinburgh Business 
School in Ukraine, інших провідних біз-
нес-школах України та за кордоном, 
кандидат економічних наук, доцент. 
Упродовж трьох років був членом на-
глядової ради банку „Пекао“ (Україна), 
членом наглядових рад ряду вітчизня-
них компаній.

Наталія АНТОЩУК, відповідальна 
за зв’язки з громадськістю BEST
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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №131170.

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 першій сторінці — світлина Наталі ЯЦЕНКО.
На останній сторінці — світлина Анни ГЕРИЧ.

увага: конкурс!

Мій Шевченко
200літтю Кобзаря присвячується

Редакція тижневика „Аудиторія“ 
оголошує творчий конкурс „Мій 
Шевченко“. Це можуть бути про-
зові і поетичні твори, малюнки і 
плакати на Шевченківську темати-
ку. Важливо, щоб автори — люди 
третього тисячоліття — силою ху-
дожнього слова і пензля чи олівця 
передали своє власне сприйняття 
Кобзаря, його творів і громадян-
ської позиції, зуміли показати, як 
український пророк вплинув на 
формування їхньої особистості, 
а, може, і всієї нації. 

Автори п’ятьох творів-пере-
можців будуть нагороджені по-

їздкою Шевченківськими місця-
ми, п’ятьох інших — грошовими 
преміями, а всі учасники отрима-
ють пам’ятні призи або квитки в 
театри.

Письмові твори приймаємо 
в електронному вигляді, вони 
не повинні перевищувати 5000 
знаків. Малюнки і плакати роз-
міром А3 подавати на ватмані. 
Обов’язково слід зробити помітку 
„на конкурс“, вказати свої імена, 
прізвища, інститут і групу, кон-
тактні телефони.

Термін подачі конкурсних тво-
рів — до 1 лютого 2014 р.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий 
Націо нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кінашевського Ореста Ми-
хайловича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Націо нальним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Іванків Олени Любомирівни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Сідорова Дениса Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Ходак Катерини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кузіва Сергія Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Тартака Андрія Руслановича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Матяша Олександра Віталійовича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
31 жовтня — „Богема“ (опера). 18.00.
1 листопада — „Лілея“ (балет). 18.00.
2 листопада — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
3 листопада — „Баядерка“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
31 жовтня — „Дама з камеліями“. 18.00.
2 листопада — „Останній гречкосій“. 18.00.
3 листопада — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
6 листопада — „Шаріка“. 18.00.

Камерна сцена
31 жовтня — „Вишневий сад“ (прем’єра). 19.00.

5 листопада — „Венера в хутрі“. 17.00.
6 листопада — „Три любові“. 16.30.

Молодіжний  
академічний театр 
ім. Л. Курбаса
6 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський  
духовний театр 
„Воскресіння“
31 жовтня — „Ніч для жінок“. 18.00.
2, 3 листопада— „Ніч для жінок“. 18.00.

Будинок орґанної 
та камерної музики
2, 3 листопада — Концерт ансамблів 

сопілкарів і вокалістів. 17.00.

Подаруй книжку 
українській 
дитині 
в Угорщині!

Українські діти Угорщини що-
річно проводять конкурс худож-
нього читання українською мо-
вою „Джерело“. Безцінною на-
городою для переможців можуть 
бути українські книжки. Закли-
каємо всіх небайдужих подару-
вати їм гарні видання. Книжки 
просимо принести в редакцію 
освітнього студентського тиж-
невика „Аудиторія“ (кімн. 103 
головного корпусу Львівської полі
техніки, вул. С. Бандери, 12).

Щиро дякуємо за допомогу!

Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспо-

рою Національного універси-
тету „Львівська політехніка“
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