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Як ви розумієте культуру  
вживання алкоголю?

Традиції святкування, мабуть, 
в усьому світі пов’язані із вжи-
ванням спиртних напоїв. І саме 
їхня різноманітність та культу-
ра пиття є своєрідним лакмусом 
ментальності того чи іншого 
народу.

Далекий Схід, культура якого 
оповита легендами, має свої 
цікавинки у вживанні міцних на-
поїв. Мене, наприклад, зацікави-
ла давня традиція купувати при 
народжені дитини пляшку вина. 
Її не відкорковували, а зберігали 
аж до одруження. Таким чином 
цей напій ставав особливо доро-
гим — передовсім символічно, і, 
звичайно, з роками витримка 
і сила смаку додавали й матері-
ального еквіваленту.

Своєрідне ставлення до алкоголь-
них напоїв є і в греків, які живуть 
розмірено, насолоджуючись 
життям і сонцем, кажуть, що саме 
така повільність у всьому сприяє 
тому, що серед них майже нема 
алкоголіків. Традиційний грець-
кий напій узо (грецька горілка 
з додаванням анісу) п’ють під час 
обідніх трапез.

Українці також здавна мають свої 
традиції. До прикладу, колись на 
Гуцульщині, як розповів очільник 
львівського осередку ВГР „Твере-
за Україна“ Володимир Торчинюк, 
був звичай на весілля запро-
шувати чималу громаду. На всіх 
гостей була одна пляшка горілки 
і склянка розміром із наперсток, 
яка переходила з рук у руки.

Якби ця традиція збереглася, про-
блема алкоголізму для України 
не була б актуальною. Але чи 
треба відмовлятися від алкого-
лю взагалі? Швидше треба вра-
ховувати, скільки і з ким пити. 
Адже одна справа, коли збира-
ється дружнє чи сімейне коло 
і смакування різноманітних 
кулінарних шедеврів господині 
доповнюється кількома ковт-
ками доброго напою. А зовсім 
інше, як, на жаль, доводиться 
неодноразово спостерігати, 
„скидаються“ на пляшку сум-
нівного напою і два цукерки 
й організовують п’яне видовище 
посеред парку на лавці чи, ще 
гірше, в транспорті.

Роман Ховалко, студент четвертого курсу Української академії 
друкарства:

„Проблема пияцтва існує“
Відомо, що саме у стані алкогольного сп’яніння люди часто 
руйнують власне життя. Тому завжди треба пам’ятати й усві-
домлювати, якими можуть бути наслідки. Така проблема сьо-
годні існує серед молоді, а особливо гостро стоїть це питання 
для підлітків і школярів — із цим треба якомога сильніше бо-
ротися. Зазвичай пиячать ті, хто не має чим заповнити своє життя. А от, якщо 
є чим зайнятися чи цікава робота, тоді такої проблеми не з’являється взагалі.

Ярослав Півовар, студент першого курсу Інституту енергетики 
та систем керування:

„Головне — не втрачати людську подобу“
Я вважаю, що передовсім повинне бути відчуття само-
поваги. Бо часто люди доводять себе до такого стану, що 
втрачають людську подобу. Але в гарній компанії трошки 
розслабитися — це нормально і можна.

Анна Боденко, студентка першого курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля:

„Все залежить від людини“
Все залежить від людини. Але я вважаю, що святкування 
цілковито можуть обходитися без алкоголю. До прикладу, 
я і мої друзі святкуємо без алкогольних напоїв. Загалом, це 
питання сьогодні актуальне. Передовсім біда в тому, що 
в нас нема жорсткого покарання, наприклад, підприємцям, 

які продають спиртне неповнолітнім. Думаю, що ці проблеми не є локаль-
ними, а глобальними, тобто це справа цілого суспільства.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Назар Лоб, студент четвертого курсу Інституту архітектури:

„Треба знати міру“
Якщо є застілля, забава, яка є традиційною для нас, тоді 
вживають алкоголь. Але межа обов’язково повинна бути. 
Бо якщо не знати міри, то це перетворюється на п’янство, 
і врешті нічого доброго з того не виходить.

Юля Ванівська студентка четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Це проблема не лише України“
Зараз це часто безкультур’я. Думаю, що змінити ситуацію мож-
на, якщо вводити обмеження і більше контролювати вживання 
алконапоїв у культурних місцях, на вулицях. Особливо зва-
жаючи на те, що за цим усім спостерігають діти, і це неабияк 
впливає на їхню свідомість — вони теж хочуть спробувати те, що п’ють дорослі. 
Звичайно, що наші свята і різні забави тісно переплетені з цією традицією, але 
це повинно бути лише в період свят, а не безмежно. До прикладу, в Німеччині 
є фестиваль пива, і це не означає, що всюди і весь рік триває це пивопиття.
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NOTA BENE!

кар’єрні кроки

Якщо ти студент, хочеш бути корисним і розвиватися — конкурс молодіжних проектів Lviv 
Young Project для тебе. Минулого тижня його презентували у Політехніці для студентів ІНПП, 

ІНЕМ, ІГСН. Долучитися до участі в конкурсі можна до 15 листопада

Конкурс молодіжних проектів
Йдеться про залучення активної 
студентської молоді до реалізації 
актуальних для Львова і львів’ян 
проектів, розповіла на презентації 
29 жовтня начальник відділу кад
рів Львівської міської ради Галина 
Бордун. Молодь працюватиме при 
структурних підрозділах мерії, за 
підтримки бізнескластеру і вишів 
(Політехніку репрезентує зокрема 
відділ працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом).

Конкурс, який проводять у рам-
ках програми „Перший кар’єрний 

крок“, стартував у серпні. Підроз-
діли ЛМР визначили актуальні теми 
за різними напрямами: культурний 
(створення артмайданчика), соці-
альний (консультування людей із 
вадами зору, слуху, мови; допомога 
багатодітним та малозабезпеченим 
сім’ям). Окремі проекти стосуються 
дитячої вікової категорії (організа-
ція дозвілля, профорієнтація серед 
школярів), інші — молоді (ство-
рення рекреаційновідпочинкового 
центру). Деякі ідеї можуть приваби-
ти соціологів (проведення опиту-

вань) чи ІТшників („Електронний 
документообіг“, „Вдосконалення ін-
струментів інвестиційної промоції 
міста“). Серед інших тем: введення 
світлофорного регулювання на пе-
рехрестях, популяризація ековолон-
терства, залучення туристів.

Врешті для втілення відберуть 
кілька найактуальніших проектів. 
Під кожен сформують робочу групу зі 
студентів різних вишів. Відбір трива-
тиме до 15 листопада: зацікавленим 

Закінчення на 12 с. m

з головної зали

На засіданні Вченої ради Політехніки 29 жовтня найцікавішим, мабуть, було питання про 
інтеграцію вишу з Європейським простором вищої освіти (ЄПВО). Традиційно роботу 

засідання відкрили відзначенням успішних політехніків

Інтеграція з ЄВПО: є програма
Успішні й активні
У рамках заснованої у 2012 році сти-
пендіальної програми ім. Ю. Бочка-
рьова компанія ДТЕК вдруге відзна-
чила політехніків. Цього разу пре-
мію отримали завідувач кафедри 
теплотехніки і теплових електрич-
них станцій професор Йосиф Мисак, 
докторант кафедри електроприводу 
і автоматизації промислових уста-
новок Сергій Щербовських, а семе-
строву стипендію — четвертокурс-
ники Святослав Лещук та Олександр 
Ціцюра. Сертифікати їм вручили 
головні фахівці департаменту со-
ціального розвитку компанії ДТЕК 
Анастасія Гузенко і Назар Гудз.

Директор Львівської регіо-
нальної дирекції АТ „Златобанк“ 
Юрій Харчук привітав стипендіа-
тів стипендії „Златобанку“ (у роз-
мірі 500 грн. на місяць) на перший 
семестр 2013/14 н. р. Це Марія За-
садна (ІАРХ), Ярослав Островський 
(ІБІД), Остап Моравський (ІГДГ), 
Мар’яна Гасяк (ІГСН), Олександр 
Атаманчук (ІНЕМ), Христина Сенус 
(ІЕСК), Ольга Вариницька (ІІМТ), 
Богдан Муха (ІКНІ), Наталія Фе-
щук (ІКТА), Богдан Пуняк (ІМФН), 

Павло Гуськов (ІТРЕ), Ольга Николь 
(ІХХТ), Оксана Домашовець (ІЕПТ), 
Тарас Перун (ІНПП). Також при-
значили стипендію ім. Ю. Рудав-
ського — Наталії Лев (ІНЕМ) і На-
талії Пелипець (ІНПП); стипендію 
Вченої ради Політехніки — Наталії 
Грицак, Юлії Дзелендзяк, Анастасії 
Нищоті з ІНЕМ, Максимові Афоні-
ну та Іванові Демківу з ІІМТ, а ще 
Андрієві Масюку (ІХХТ) і Лесі Шев-
ців (ІНПП).

Активісти Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Політехніки 
Юрій Баланюк, Данило Цьвок, Ан-

дрій Олійник, Микола Брич і Тарас 
Перун отримали з рук ректора Юрія 
Бобала грамоти Львівської облра-
ди — „за вагомий особистий внесок 
у розвиток молодіжної політики 
Львівщини, високий професіона-
лізм, активну громадянську пози-
цію“. А подяку Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України 
вручили професорові Володимиру 
Погребеннику, в.о. завідувача ка-
федри екобезпеки та аудиту ІЕПТ 
ім. В. Чорновола.

Закінчення на 5 с. m
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конференція

Мережі, які цікавлять 
науковців, студентів 
і навіть учнів

З 30 жовтня до 2 листопада 
кафедра телекомунікацій 

Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної 
техніки Львівської політехніки, 
яка цьогоріч відзначає 20-ліття, 
Львівська філія ПАТ „Укртелеком“ 
та Львівське обласне науково-
технічне товариство радіотехніки, 
радіоелектроніки і зв’язку 
провели щорічну Всеукраїнську 
конференцію „Сучасні 
проблеми телекомунікацій та 
підготовка фахівців у галузі 
телекомунікацій-2013“, в межах 
якої 1 листопада відбувся День 
Cisco у Львові.

Учасників конференції привітав 
проректор із наукової роботи ви-
шугосподаря професор Зорян Піх. 
Думки щодо сучасного розвитку 
телекомунікацій і рівня підготов-
ки спеціалістів озвучили заступник 
директора з технічних питань Львів-
ської філії ПАТ „Укртелеком“ Тарас 
Андрухів, професор київського Дер-
жавного університету телекомуні-
кацій Анатолій Семенко та профе-
сор кафедри телекомунікацій Маркі-
ян Павликевич. Під час пленарного 
та секційних засідань фахівціпрак-
тики та науковці зі Львова, Харкова, 
Києва, Одеси, Житомира та Вінни-
ці говорили про сучасні тенденції 
у сфері телекомунікаційних та ін-
формаційних технологій, а також 
підготовку фахівців у цій галузі.

Сьомий щорічний День Cisco 
у Львові був особливий, бо об’єднав 

аж три сесії: для інструкторів, сту-
дентів та учнів шкіл, гімназій і лі-
цеїв. Школярів до Дня Cisco долу-
чили вперше. Крім цього, у формі 
пілотного проекту компанія спіль-
но з кафедрою телекомунікацій ІТРЕ 
відкрила свої академії при п’ятьох 
школах Львова (№№ 18, 65, 68, 52, 
Львівському фізикоматематичному 
ліцеї). Під час сесій учням і студен-
там розповіли про роботу системних 
адміністраторів, особливості ака-
демій Cisco, а інструктор Роман Бак 
провів для школярів майстерклас із 
монтажу персонального комп’ютера 
та базових налаштувань BIOS.

— Цього року змінилися кур-
си академій Cisco, а також порядок 
сертифікації спеціалістів. Тому ви-
пускників під час конференції ми не 
нагороджували. Хочу підкреслити, 
що сертифікати про проходження 
курсів Cisco визнають у будьякій 
країні, — наголосив керівник Цен-
тру підготовки інструкторів Cisco 
при кафедрі телекомунікацій ІТРЕ 
Орест Костів.

Власними історіями успіху 
з присутніми поділилися випускни-
ки академії Cisco попередніх років. 
Про особливості роботи в компа-
нії, яка є одним зі світових лідерів 
у розробці мережевих технологій, 
розповіла системний інженер Cisco 
Анастасія Марченко. Наприкінці за 
правильні відповіді на запитання 
вікторин студенти й учні отримали 
подарунки.

Анна ГЕРИЧ

коротко
Політехнік отримуватиме акаде-

мічну стипендію імені Михайла 
Грушевського. Відповідно до 
Наказу Міністерства освіти і на-
уки України № 1470 від 24.10.2013 р. 
„Про призначення академічної 
стипендії імені М. С. Грушевського 
аспірантам на 2013/2014 навчаль-
ний рік“, серед стипендіатів — 
аспірант другого року навчання 
Львівської політехніки Юрій Хома.

Студенти четвертого курсу ІНЕМ 
взяли участь у ІІ Міжнародній 
студентській науковій конферен-
ції „Фінансова звітність у добу 
глобалізації“ у Любліні. Четвер-
токурсники напряму підготовки 
„Облік і аудит“ разом із доцентом 
кафедри обліку та аналізу Наталією 
Литвиненко також взяли участь 
у навчально-інтеграційних заходах 
і тренінгах, організованих студен-
тами економічного факультету 
університету ім. Марії Кюрі-Скло-
довської. За результатами роботи 
конференції доповіді Христини Си-
дорчук та Ілони Борис були відзна-
чені дипломами та подарунками.

В Україні 8 листопада традицій-
но стартував ХІV Міжнародний 
конкурс із української мови імені 
Петра Яцика. Зокрема, на батьків-
щині засновника конкурсу, відо-
мого українського мецената Петра 
Яцика у селищі Верхнє Синьовид-
не Сколівського району відбулися 
урочистості з нагоди відкриття. 
Про це повідомляє прес-служба 
Львівської ОДА.

Міністерство освіти і науки опублі-
кувало оновлений проект Умов 
прийому до вищих навчальних 
закладів у 2014 році. Як повідо-
мляє прес-служба МОН, 25 жовтня 
завершилося громадське обгово-
рення попереднього проекту умов. 
Нова версія документа розміщена 
на сайті міністерства.

Майбутні абітурієнти вже можуть 
реєструватися для участі в зо-
внішньому незалежному оціню-
ванні. Наступного року під час 
проведення ЗНО обов’язково будуть 
технічні перерви. Про це під час 
прес-конференції повідомила 
директор Львівського регіонального 
центру оцінювання якості освіти 
Л. Середяк. Під час такої перерви від-
повідальний за пункт тестування за-
ходитиме в аудиторію, перевірятиме 
документи і ставитиме печатку.

За матеріалами інформагенцій
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До єдиного простору
Проректор Політехніки з міжнарод-
них зв’язків Юрій Рашкевич пред-
ставив Програму та план заходів 
щодо інтеграції університету в Єв-
ропейський простір вищої освіти. 
Метою ЄПВО є розвиток вищої осві-
ти, зокрема через реалізацію цілей 
Болонського процесу до 2020 року. 
Пріоритетами для 47 країнучасниць 
цього процесу (Україна приєдналась 
у 2005му) є забезпечення якісної 
освіти, широких можливостей для 
навчання і розвитку наукових дослі-
джень — через реалізацію принципів 
академічної свободи, автономії ви-
шів, академічної мобільності тощо.

У Програмі — десять завдань. 
Це в першу чергу розвиток наукової 
співпраці; інтенсифікація участі на-
уковців у проектах, що фінансуються 
в рамках програм ЄС (недавно в рам-
ках „Темпусу“ гранти отримали три 
проекти, до яких залучені політех-
ніки). Щодо навчального процесу, 
основні цілі — розширення спектру 
програм подвійних дипломів і за-

лучення до них більшої кількості 
студентів (нині тут лідирують ІБІД, 
ІАРХ, ІНЕМ), нарощення показників 
міжнародної академічної мобільнос-
ті. За словами проректора, широкі 
можливості для представників країн
східних партнерів ЄС відкриває нова 
програма „Еразмус плюс“, яка пе-
редбачає проведення конкурсів про-
ектів за двома напрямами: навчаль-
на мобільність, проекти співпраці. 
Оскільки конкурс стартує на початку 
2014го, варто вже шукати іноземних 
партнерів, укладати договори з виша-
ми країнчленів ЄС, запроваджувати 
навчання іноземними мовами тощо.

Вкрай важливим для інтегра-
ції університету з ЄПВО є ще один 
пункт програми — підвищення рів-
ня мовної підготовки. У переліку 
актуальних завдань і вдосконален-
ня структури служб міжнародного 
співробітництва та інформаційного 
забезпечення міжнародних зв’язків, 
розвиток міжнародної студентської 
співпраці, освітніх, культурних 
зв’язків, контактів з діаспорою. Ро-
бота за цими напрямами і має забез-
печити „позиціонування Політехні-

ки як сучасного інноваційного уні-
верситету з широкими зв’язками“.

Директор ІАРХ Богдан Черкес 
також озвучив думку про потребу 
залучати закордонну професуру до 
навчального процесу у Політехніці. 
А ректор вказав на три важливі для 
іміджу вишу моменти: публікації 
в міжнародних виданнях, розвиток 
академічної мобільності, розширення 
спектру програм подвійних дипломів. 
І це, за його словами, орієнтири не для 
окремих працівників чи підрозділів 
вишу, а й для завідувачів кафедр; до 
того ж, на кожній кафедрі мала б бути 
особа, відповідальна за координацію 
її міжнародної діяльності.

Про роботу відділу кадрів уні-
верситету та підвищення ефектив-
ності його діяльності доповів про-
фесор Олег Кузьмін.

Також на засіданні підтримали 
ініціативу Вченої ради ІКТА про 
висунення підручника професора 
Анатолія Мельника „Архітектура 
комп’ютера“ на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техні-
ки 2013 року.

Ірина ШУТКА

з головної зали

Інтеграція з ЄВПО: є програма
m Закінчення. Початок на 3 с.

твій шанс

Майстер-класи від GlobalLogic
Компанія GlobalLogic — одна з п’яти найбільших в ІТ-галузі 

України — запрошує студентів, аспірантів та всіх охочих на серію 
тематичних майстер-класів до Львівської політехніки. Щотижневі 
зустрічі з експертами ІТ-індустрії розпочинатимуться о 18 годині 
щоп’ятниці у 139-ій аудиторії головного корпусу університету. 
Першу лекцію прочитав менеджер із персоналу компанії  
GlobalLogic Андрій Дворчин.

Майстерклас ІТшника тривав 
майже три години (!), а повна лек-
ційна аудиторія не нудьгувала ні 
хвилини. Йшлося про ІТаут сор
син гову галузь України, але промо-
вець вибрав дуже доступний стиль 
спілкування з присутніми, не пере
ван та жуючи мовлення професіона-
лізмами, докладно ілюстрував свої 
твердження.

— В ІТгалузі України працює 
близько 200 тисяч осіб. З них 40 ти-
сяч — в аутсорсингових компаніях. 
Здається, що це мало. Однак щороку 
кількість вакансій у цій сфері збіль-
шується на 20–30 �. З трьох тисяч 

вакансій, які щомісяця з’являються 
в ІТкомпаніях нашої країни, 
80 � — запити з царини аутсор-
сингу. Навіть у часи глибокої еко-
номічної кризи 2008 року ця галузь 
в Україні нарощувала свої потуж-
ності. Важливо й те, що зарплати 
ІТшників, які працюють в аут-
сорсингових компаніях, стабільно 
зростають на 10–15 � щороку, — 
так докладно пояснив Андрій Дво-
рчин важливість обраної теми.

Йшлося про ринок робочої сили 
для ІТаутсорсингу, конкурентів 
та клієнтів в Україні й поза її меж-
ами, умови ведення ІТбізнесу.

Наступні лекції фахівців стосу-
ватимуться тем кар’єри в ІТгалузі, 
розробки і тестування програмно-
го забезпечення та вебдодатків, 
комп’ютерних мереж тощо.

Усі майстеркласи експертів 
із 7–10річним досвідом роботи 
в ІТіндустрії, які проходитимуть 
у Політехніці, — безкоштовні, за 
умови попередньої реєстрації. 
Заповнити реєстраційну форму 
та отримати докладнішу інфор-
мацію можна на сайті компанії 
(www.globallogic.com.ua), а також на її 
сторінках у соціальних мережах.

Організатори обіцяють слуха-
чам сюрпризи й подарунки, серед 
яких тестування на рівень інте-
лекту й уміння знаходити рішен-
ня. Кращі слухачі майстеркласів 
зможуть навчатися за програмою 
GlobalLogic BaseCamp.

Анна ГЕРИЧ
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актуальне видання

Нещодавно на полицях книгарень Політехніки з’явився новий навчальний посібник 
із дисципліни „Основи термінознавства“. Його з нетерпінням чекали не лише автори — 

доценти кафедри української мови Інституту гуманітарних і соціальних наук С. З. Булик-Верхола, 
Г. В. Наконечна, Ю. В. Теглівець, а й студенти напрямів „Журналістика“, „Філологія“, „Міжнародні 
відносини“, „Міжнародна інформація“, „Практична психологія“, які вивчають цей курс

Від теорії до практики термінознавства
Спецкурс „Основи термінознав-
ства“ для студентів Львівської по-
літехніки є новою дисципліною, 
тому поява навчального посібника 
дуже актуальна. Стрімкий розви-
ток науки і техніки сприяє тому, 
що мова поповнюється фаховою 
лексикою. Тому завданням вищої 
школи сьогодні є виховання висо-
кокваліфікованих спеціалістів, які 
не лише набувають певних профе-
сійних знань і навичок, а й розумі-
ють закономірності творення назв 
наукових понять, вміють грамот-
но застосовувати термінолексику 
в усіх сферах професійної діяль-
ності.

Мета цього навчального видан-
ня — сформувати мовнотерміно-
логічну компетенцію майбутнього 
фахівця, враховуючи особливості 
історичного формування й тепе-
рішнього стану української термі-
нології як підсистеми сучасної укра-
їнської літературної мови.

Більшість посібників із терміно
знавства ґрунтується на теоретич-
них засадах, а пропонований посіб-
ник має практичне спрямування. Він 
містить доступно викладену інфор-
мацію про термінологію української 
мови, продуману систему практич-
них завдань і корисні для засвоєння 
матеріалу додатки.

У посібнику подано дев’ять до-
датків. Автори видання розробили 
вимоги до оформлення залікової ро-
боти, мета якої — виявити законо-
мірності творення термінів фахової 
дисципліни. Також подали короткі 
відомості про найвидатніших укра-
їнських термінологів (за матеріала-
ми книги Ірини Кочан „Українське 
термінознавство в іменах“), взірець 
контрольних завдань і словничок 
загальнонаукових термінівсиноні-
мів (нівелювати — усувати, релевант-
ний — важливий, асиміляція — уподіб
нення та ін.).

— У посібнику порушено низ-
ку актуальних проблем сучасно-
го термінознавства: вживання 

нормативних термінів, пробле-
ма транслітерації, перекладу, 
укладання посібників та словни-
ків, — відзначає завідувач кафед-
ри української мови доцент Ген-
надій Вознюк. — Важливою по-
зитивною рисою видання є його 
композиційна стрункість і опти-
мальний обсяг. Чітка сегментація 
та рубрикація, достатній (але без 
надлишку) теоретичний матеріал 
дають користувачеві змогу ефек-
тивно послуговуватися цим посіб-
ником. Пропонований посібник, 
який можна назвати своєрідним 
конспектом практичних занять із 
названого курсу, безперечно, до-
поможе студентам глибше опану-
вати матеріал, а викладачеві буде 
зручним інструментом для досяг-
нення цієї мети.

Заступник директора з науко-
вої роботи, декан повної вищої 
освіти Інституту гуманітарних і 
соціальних наук доцент Зоряна 
Куньч додає:

— Навчальний посібник „Осно-
ви термінознавства“ має на меті ви-
вчення закономірностей розвитку 
і вживання спеціальної лексики, 
а також окреслення проблем, що 

є в сучасному українському термі-
нознавстві (зокрема, проблема пе-
рекладу термінів, транслітерації, 
уніфікації, стандартизації тощо). 
Основним критерієм добору матері-
алу для посібника стала можливість 
його практичного застосування, 
а також доцільність, актуальність 
для вироблення правильних нави-
чок щоденного професійного спіл-
кування.

Відповідний курс студентигу-
манітарії Політехніки вивчають 
на третьому курсі. На думку тре-
тьокурсниці напряму „Філологія“ 
Ярини Мирон, посібник написано 
легко й доступно, він вирізняється 
вдалим оформленням. На початку 
кожного розділу подано короткі, 
проте інформативно насичені тео-
ретичні відомості. Після них пода-
но різноманітні вправи, що ґрунту-
ються на термінологічній лексиці, 
завдання, спрямовані на редагу-
вання текстів. Вони сприяють ви-
робленню чуття слова, розрізнення 
нормативного та ненормативного 
в українській мові. У кінці підруч-
ника — цікаві та корисні додатки. 
Наприклад, інформація про най-
видатніших українських терміно-
логів, словничок загальнонауко-
вих термінівсинонімів, вимоги 
та приклад оформлення наукової 
статі.

— У посібнику матеріал подано 
у доступній формі. Оскільки біль-
шу увагу зосереджено на прикладах 
і практичній частині, то матеріал 
засвоюється швидше й ефективні-
ше, — погоджується з однокурсни-
цею Вікторія Василишин.

Третьокурсницяфілолог Рок-
солана Завадецька акцентує на 
компактному поданні інформації 
в посібнику. На її думку, посібник 
буде корисним у вивченні перекла-
дознавства, а також стане у пригоді 
майбутнім науковцям.

Підготувала  
Тетяна ПАСОВИЧ
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свято мови

Доля слів залежить від нас
День української писемності та 

мови відзначаємо 9 листопада, 
коли церква згадує Нестора-
Літописця. Указ  про відзначення 
цього дня підписав Президент Леонід 
Кучма у 1997 році, хоча прогресивні 
громадські організації домагалися 
цього значно раніше. Сьогодні, через 
22 роки незалежності України, попри 
все, приємно знову чути „летовище“ 
замість „аеропорту“, або „хемія“ 
замість „хімії“. Мабуть, багато ще 
гарних слів нам належить воскресити… 
Але чи охоче студенти послуговуються 
українськими відповідниками понять 
і термінів? І чи завжди негативними для 
мови є чужомовні запозичення?

Мова  
незнищенна
Періоди русифікації  
(1917–1923, 1932–1957 рр.) 
й жорстка конкуренція, 
яку провокувала влада, по-
ставивши російську в при-
вілейоване становище; 
заохочення переселень та 
інтернаціональних шлю-
бів послідовно пригні-
чували мову української 
нації. І все ж філологи не 
мають песимізму.

— Понищеною на 
початку 90х наша мова 
все ж не була. Рідне слово 
так чи інакше залишало-
ся в народній творчості, 
серед фразеологізмів, 
прислів’їв, приказок. Ба-
гатющі перли, неологізми 
є у творах наших пись-
менників. Якщо з 1933 до 
1935 року знищено по-
над 80 � словників, це 
не означає, що слова, 
які в них були, вийшли 
з ужитку. Люди всі слова 
берегли. Наприклад, ви-
кинули слово „бурштин“, 
штучно змінивши його 
на „янтар“. Але „бурш-
тин“ все одно залишився. 
Викинули „ринву“ і за-
мінили її „водостічною 
трубою“, але будьяка 
бабуся в селі буде назива-
ти ту річ, яка є під дахом, 
ринвою. Я переконана, 

що багатюща лексична 
скарбниця збереглася 
й існує серед людей. Її 
просто треба невтомно 
піднімати нагору, — за-
значає доцент кафедри 
української мови ІГСН 
Оксана Микитюк.

Слова воскреслі  
і слова  
в чеканні
На 23му році незалеж-
ності, на думку філолога, 
українці пригадали, зна-
йшли й повернули собі 
багато власних слів. Вели-
чезну їх кількість із будь
якого словника іншомов-
них слів можемо замінити 
українськими.

— Ми давно вживає-
мо „відсоток“, а не „про-
цент“, замість „гімну“ 
маємо „славень“. Кас-
тинг — це відбір, ма-
клер — посередник, меню 
у багатьох закладах хар-
чування вже називають 
стравописом, масштаб — 
це мірило. Людям треба 
показувати це українське 
багатство, бо українці ча-
сом надмірну увагу при-
діляють чужому. Текст, 
у якому суцільні іншо-
мовні слова, виглядає не-
зрозуміло й смішно. Якби 
в крамничках було напи-
сано не рюкзак, а напліч-

ник, я думаю, що це слово 
ввійшло б у вжиток. Або 
замість „фонтану“, мож-
на ж казати „водограй“, — 
наголошує Оксана Рома-
нівна.

Процес словотворення 
у мові постійний. Мовоз-
навці вважають, що що-
дня виникає якесь одне чи 
кілька нових слів, інші ж 
переходять до пасивної 
лексики. Швидкий розви-
ток науки і техніки змушує 
багато мов запозичати 
чужі поняття і терміни. 
Але з часом до багатьох із 
них кожен народ творить 
свої відповідники. Як от 
раніше в нас був тільки 
принтер, а тепер кажуть 
ще й „друкарка“.

Студенти 
розмовляють 
гарно
Не варто надто критику-
вати мовлення молоді, пе-
реконана науковець. Ни-
нішні студенти зі школи 
приносять добрий багаж 
знань, у якому велетен-
ський пласт художньої 
літератури. З нього всти-
гають підхопити багато 
гарних слів.

— Студенти вміють 
чути музику слова. Вони 
спокійно говорять „на-
взаєм“, а не „взаємно“, 

знають, що є „прийдеш-
ній“ рік, а не „наступаю-
чий“. Нема „бажаючих“ 
відповідати, а є охочі. 
Молодь відчуває красу 
і необов’язково підтримує 
моду на чужі слова. Тут усе 
добре, — посміхається фі-
лолог.

Мода на слова — від-
носне поняття. Кожна 
людина вибирає ті, які 
їй найбільше подоба-
ються, охоче оживляючи 
мову, якою говорили її 
бабуся й дідусь. На дум-
ку доцента, добре вда-
ється це письменникові 
Мирославові Дочинцю, 
який використовує слова 
закарпатських говірок. 
Письменники загалом 
мають великий вплив на 
долю слів.

Важливу роль для мови 
відіграє її правопис.

— Мовознавець Іван 
Верхратський писав, що 
нема такого цивілізова-
ного народу, який би не 
пристосовувався до по-
треб часу. На його дум-
ку, правописну систему 
потрібно вдосконалю-
вати що десять років. 
У 1933 році Сталін звелів 
зробити український пра-
вопис якомога ближчим 
до системи російської 
мови. В 1991 році мовоз-
навці внесли до нього не-
великі поправки, але ми 
й надалі послуговуємося 
„сталінським правопи-
сом“. Той проект, який 
у 1999 році пропонував 
Василь Німчук, дуже до-
брий. Запропоновані 
в ньому зміни і далі тре-
ба впроваджувати в жит-
тя. Ніколи нема проблеми 
часу, завжди є проблема 
вибору. Маємо вибрати, 
що ми хочемо: руйнів-
ний для мови правопис 
Сталіна, чи той, який 
відповідає суті та системі 
мови, — наголошує Окса-
на Микитюк.

Анна ГЕРИЧ
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Проекти двадцять першого століття
Старше покоління політехніків добре пам’ятає, як 

свого часу гриміла слава СПКБ, створеного 1959 року. 
Саме тут свого часу пройшла добру професійну школу 
велика когорта студентів-архітекторів під орудою 
Віри Лясковської. У силу різних обставин його слава 
наприкінці вісімдесятих років минулого сторіччя дещо 
пригасла. У 1992 році на базі СПКБ було вирішено 
створити проектно-конструкторське об’єднання 
„Політехніка“, яке вже багато років очолює випускник 
архітектури Ярослав Тиханський.

Якщо СПКБ знайшло свій прихисток 
у п’ятому корпусі, то ПКО „Політех-
ніка“ отримало у „спадок“ одне з ко-
лишніх приміщень НДКІ „ЕЛВІТ“. 
Власними коштами його відремон-
тували, купили меблі, техніку й вже 
оновили до 50 відсотків вікон.

На третьому поверсі, де розта-
шований кабінет директора, перше, 
що приємно впадає в очі, на стінах 
у фойє — чудові проекти оновленої, 
добудованої Політехніки, Студ-
містечка з новими гуртожитками, 
спортивними і культурними закла-
дами. Все настільки реалістичне, що 
так і хочеться „потрапити“ у те ху-
дожньо витворене середовище і на 
якийсь час „загубитися“ в ньому…

— Ми свого часу розробили кон-
цепцію перспективного розвитку 
університету, в якому врахували не 
лише оновлення готових будівель, 
а й спроектували нові спортивні, 
навчальні й відпочинкові примі-
щення, тож така Політехніка — то 
наразі лише наші мрії, — усміхаєть-
ся Ярослав Степанович. — Хоча по-
трохи, в міру надходження коштів, 
щось таки робимо. Звичайно, „ви-
їжджаємо“ на старих, перевірених 
кадрах, бо молодь через невелику 
платню в нас довго не затримується. 
Нині в об’єднанні працює три дослід-
ноконструкторські відділи: комп-
лексний архітектурнопроектний, 
інформаційнопроцесорних систем 
та прикладних програм. Незважаючи 
на те, що колектив невеликий, пра-
цюємо над великим обсягом робіт: 
ведемо проектні роботи в галузі ци-
вільного будівництва та інженерних 
мереж; розробляємо та створюємо 
системи автоматичного керування 
складними технічними об’єктами; 
комплексні системи діагностики та 
контролю газотурбінних комплексів; 
електронні пристрої; створюємо та 
впроваджуємо інформаційні, обліко-

ві, пошукові системи 
із застосуванням су-
часних комп’ютерних 
технологій; створю-
ємо і встановлюємо 
локальні комп’ютерні мережі. Крім 
цього, продовжуємо розробляти 
проекти не лише для розбудови По-
літехніки, а й на замовлення. Над 
проектами працюють як штатні пра-
цівники, так і за контрактами чи до-
говорами підряду. Зрідка стажуються 
студентиархітектори і будівельни-
ки, яким, на жаль, часто бракує тео-
ретичних знань.

Довідуюся у Ярослава Степа-
новича, що попри такий багатий 
спектр діяльності, левова частка ро-
біт усе ж припадає на Політехніку. 
В Коблевому, до прикладу, за їхніми 
проектами йде капітальний ремонт 
усіх будинків. Половину з них уже 
відновили, на черзі — дуже знище-
ний студентський корпус. Сподіва-
ються, що до травня його буде здано 
в експлуатацію. Крім цього, там зво-
дять нові будинки, укріплюють 300 м 
берегової лінії. В Славську доводять 
до ладу спортивний майданчик, два 
адміністративні корпуси. В Зозу-
лях відновлюють третій будинок. 
В Алушті наразі капітальних робіт 
не проводять, лише працюють над 
благоустроєм території.

Якщо перші гуртожитки у Студ-
містечку будували за проектами 
СПКБ, то нині їх правонаступники 
не лише поліпшують умови про-
живання студентів, а й дбають про 
капітальні ремонти, внаслідок яких 
у гуртожитку № 1 на мансардному 
поверсі додатково „виросло“ ще 
близько 200 місць. Майже стільки ж 
нових місць передбачено проектом 
і в гуртожитку № 8. Чекає суттєвих 
змін і IV навчальний корпус.

— Планів у нас багато, — каже 
Ярослав Тиханський. — Приємно, 

коли за нашими проектами ошатні-
шими стають старі приміщення, од-
нак хотілося б обновити Політехніку 
новими спорудами. Зокрема — побу-
дувати новий спортивний комплекс 
коло п’ятого гуртожитку, сучасний 
гуртожиток (фундамент уже стоїть) 
між гуртожитками №10 і №11. На-
разі за рекомендацією наших про-
ектантів дотягують до відповідного 
рівня вже існуючі будівлі на тери-
торії навчальновиробничої бази 
в Шацьку, на полігоні в Бережанах, 
розпочинають реконструкцію адмі-
ністративного будинку колишнього 
„Полярону“. Свого господаря чекає 
й приміщення на вулиці Театраль-
ній. Незабаром зміни торкнуться 
й навчального корпусу на вулиці 
Коновальця. Вже працює техніка 
за ХI корпусом, де постане, умовно 
кажучи, науководослідний центр. 
В стадії відновлення ХIХ і ХХ корпу-
си. На Волині, у ВолодимирВолин-
ському, де є наш філіал, як і у Схід-
ниці, в майбутньому буде облашто-
вано нові полігони для геодезистів. 
Ми зробили проектні пропозиції 
відпочинкових санаторіїв у Східни-
ці, Любені Великому, маємо готові 
проекти під житло для політехніків, 
одне з яких, за планами, мало б по-
стати на місці гаражів на вулиці Ко-
лесси. Є у нас багато нових об’єктів, 
серед яких і приєднані до Політех-
ніки коледжі. Вже зробили проект 
для автомобільнодорожнього ко-
леджу, де стоять недобудовані кор-
пуси. Якби були відповідні фінанси, 
повірте, невдовзі Політехніку було б 
не впізнати.

Катерина ГРЕЧИН
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зі знанням справи

Амбітні плани студентів
Молоді й амбітні магістри кафедри адміністратив-

ного менеджменту та управління фінансово-
економічною безпекою Інституту післядипломної 
освіти Львівської політехніки 17 жовтня офіційно 
відкрили студентську наукову організацію (СНО) 
„Ex professo“(„Зі знан ням справи“).

Увесь потік, а це — 50 сту-
дентів, зібравшись разом, 
домовилися, що під час 
нав чання у виші мають 
брати активну участь у на-
уководослідній, пошуко-
вій діяльності, у вирішенні 
актуальних питань та про-
блем сучасного адміні-
стративного і фінансового 
менеджменту. Скористав-
шись досвідом польських 
колег, 3 жовтня при своїй 
кафедрі створили студент-
ську наукову організацію, 
а вже 17 жовтня її офіцій-
но презентували. Керува-
ти організацією довірили 
Марті Кушлик. На цю уро-
чисту подію запросили ке-
рівництво інституту та го-
лову СНО „Програмування 
і алгоритмів“ Жешівського 
університету студента ка-
федри адміністративного 
і фінансового менеджмен-
ту ІПДО Ігоря Васюника.

Запитую у Марти Куш-
лик, які основні завдання 
ставить перед собою орга-
нізація?

— Плануємо займати-
ся організацією міжкафе-
дральних, інститутських, 
міжвишівських студент-
ських науковопрактичних 
конференцій, семінарів, 
круглих столів. Співпра-
цюватимемо з кафедрами, 
структурними підрозді-
лами та адміністрацією 
з питань організації сту-
дентської наукової роботи 
і вдосконалення навчаль-
ного процесу. Підтриму-
ватимемо зв’язки з іншими 
студентськими організація-
ми в Україні та за її межами 
з метою обміну досвідом, 
організації студентського 
наукового життя, участі 
в конференціях, форумах, 
конкурсах, обміну делега-

ціями. Маємо на меті залу-
чати до науководослідної 
роботи студентів кафедр 
нашого інституту, інших 
ННІ університету. У наших 
планах — виконання інди-
відуальних творчих завдань 
і досліджень з актуальних 
науковопрактичних і тео-
ретичних проблем, випуск 
збірників наукових праць 

за результатами досліджень 
студентства, сприяння 
співпраці студентів із пред-
ставниками підприємниць-
ких структур і, звичайно ж, 
популяризація наукової 
діяльності серед студентів 
Львівської політехніки та 
інших вишів Львова.

— Хто ці ідеї втілювати-
ме в життя, окрім Тебе?
— Звичайно, одна людина 
не в силі осягнути все те, 
що задумали. Тому створи-
ли п’ять комітетів, кожен 
із яких має чітко визначені 
цілі. Інформаційноаналі-
тичний, який очолює Окса-
на Скорохода, займати-
меться збором, обробкою, 
використанням, зберіган-
ням інформації, аналізом 
результатів досліджень, 
розміщенням інформації 
у соціальних мережах, ви-

готовленням та випуском 
друкованої продукції. 
Комітет маркетингу та 
дозвілля (Тарас Осадець) 
розроблятиме маркетин-
гову політику і дбатиме 
про організацію дозвілля 
студентів. Завдання комі-
тету наукової діяльності 
(Ольга Іванова) — ор-
ганізація конференцій, 
майстеркласів, допомога 
у виконанні науководо-
слідних робіт. Комітет 
міжнародних відносин 
(Станіслав Степаненко) 
сприятиме розвитку про-
грам із міжнародного об-

міну студентами, а комітет 
фінансового менеджменту 
(Мар’яна Гринчишин) за-
безпечуватиме ефективне 
використання фінансових 
ресурсів. Координуватиме 
нашу роботу Ігор Васюник.

— Які ваші найближчі пла-
ни?
— Нині ведемо перемови-
ни про обмін студентами 
з Жешівським університе-
том прикладної математи-
ки. У найближчих планах — 
організувати в наступно-
му семестрі стажування 
і практику на два тижні за 
програмою DAAD у Німеч-
чині. Беремо також дуже 
активну участь у СНТК ін-
ституту. У нас зараз є бага-
то проектів стосовно на-
буття практичних навичок 
на підприємствах. Це пре-
красна нагода реалізувати 

себе з можливим наступ-
ним працевлаштуванням.

— Марто, за короткий 
час Тобі треба не лише себе 
проявити, а й навчити ін-
ших…
— Справді, я вчуся лише 
цей навчальний рік, але за-
лишаються магістри з гру-
пи управління фінансовою 
безпекою, які захищати-
муться в грудні наступного 
року. Вони й продовжува-
тимуть розпочату роботу 
і паралельно готуватимуть 
собі заміну. Зокрема, мій 
заступник Станіслав Сте-
паненко матиме нагоду по-
спілкуватися з новим набо-
ром магістрів, скерувати їх 
у правильне русло й обрати 
нового керівника організа-
ції. Сподіваюся, що встиг-
немо зробити багато, бо 
ми — молоді, амбітні, заці-
кавлені, свідомі того, чого 
хочемо досягнути у житті. 
Часу й справді мало, бо вчи-
мося в магістратурі і треба 
достойно підготуватися 
до захисту магістерської 
роботи. А це дуже відпові-
дально. Та намагатимемо-
ся поєднувати навчання, 
й нау кову роботу.

— У чому суть Ваших науко-
вих робіт?
— Їх можна поділити на 
дві частини: підготовка 
доповідей на СНТК і прак-
тичні кейси, які готуємо 
для чотирьох підприємств 
(маємо вивчити підпри-
ємство, знайти „вузькі“ 
місця і до грудня виріши-
ти проблемну ситуацію). 
Для нас це є важливий до-
свід, а добре виконане зав
дання — це ще й добрий 
запис у резюме для нас, 
управлінців. Ми ставимо 
перед собою конкретні 
цілі: удосконалити себе 
за допомогою такої науко-
вої праці, бо хочемо стати 
конкурентоспроможними 
на ринку праці.

Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

вирвані сторінки історії

Цей пекучий і лагідний Хрін
„За спалену хату, 
за зрубаний сад…“
Важкопораненого командира пере-
ховували і лікували друзіповстанці 
з допомогою селян, незважаючи на 
безперервні облави: „Майже щодня 
раннімранком нападають червоні 
боївкарі на українські села. Майже 
в кожному селі згоріло кількадесят 
хат, згинуло кільканадцять молодих 
хлопців, скатовано дівчат, пограбо-
вано…“.

Тому чотовий Хрін відмовив-
ся від демобілізації і, ще не заго-
ївши рани, повернувся до актив-
ної боротьби: „Сваволя червоних 
польських боївок, їх дикі напади 
на наші села не давали мені сиді-
ти спокійно (…). Хоч права рука 
у мене цілком безвладна, — ношу 
її прив’язану до грудей, а ліва ледве 
може стиснути пістоль, іду до Пас-
тернака, щоб дав якусь роботу, бо 
довше сидіти не можу (…)“. І вже 
у перших днях грудня йому дору-
чили командування спеціальним 
охоронним відділом.

Закони війни жорстокі: „Стрі-
ляємо стільки ж озброєних чер-
воних боївкарів, скільки загинуло 
наших селян, і палимо таке число 
хат, скільки згоріло наших. Всю-
ди говоримо ясно, що це відплата 
за напад, за помордованих наших 
селян, за спалені наші хати і за по-
грабоване майно. Кажемо перека-
зати боївкарям, що від сьогодні за 
кожне вбивство будемо відплачу-
вати вбивством, за підпал — під-
палом“.

„Село без винятків було з 
нами (…). Вони ще більше переко-
нали, що єдиною обороною укра-
їнського населення є наша зброй-
на сила. Щиро допомагали селяни 
повстанцям, ділилися останнім 
куснем хліба, останньою картоп
линою“.

„Чому ми не маємо бути тверди-
ми у нашій боротьбі, чому ми маємо 
зневірюватися, коли й малограмот-
ні жінки в таких от закутинах нашої 
батьківщини закликають нас до бо-
ротьби?“.

„На мене жде з побідою 
весь край“
У вересні 1946 р., за наказом про-
воду, Степан Стебельський перей-
шов на Лемківщину, де організував 
і очолив тактичний відтинок УПА 
„Лемко“. У березні 1947 р. повстанці 
вступили в бій з конвоєм заступни-
ка міністра оборони Польщі Кароля 
Свєрчевського (відомого з воєнних 
дій в Іспанії, як „генерал Вальтер“). 
А через три дні по тому, коли на міс-
це загибелі генерала прибула авто-
ритетна військова комісія під охоро-
ною великого прикордонного заго-
ну, сотня Хріна влаштувала ще одну 
засідку і повністю розгромила загін. 
Це була одна з найгучніших акцій 
УПА після Другої світової війни.

Та звернімося знову до тексту ав-
тора спогадів:

„За лінією Керзона сотні зводять 
безчисленні бої. Серед голоду, холо-
ду, з малими запасами амуніції — 
ставлять вони чоло багатократним 
переважаючим силам ворога. Про-
риваються з оточення ворожих 
дивізій (…). Проти відділів УПА 
Лемківщини і Перемищини йдуть 
2а польська армія під командуван-
ням віцеміністра оборони ген. Свєр-
чевського, 18тисячна армія чеських 
комуністів та ряд большевицьких 
найкращих спецвідділів. „Закерзон-
ня“ довжиною 700 км — замінилося 
в один пустир. Ворог у варварський 
спосіб викинув усе населення, спа-
лив села. Відділи УПА на Лемківщи-
ні не їдять не раз по декілька днів, 
але далі ставлять чоло в кривавих 
боях, застелюють відвічні західні 
українські землі ворожими трупами. 

Б’ються за кожне село, містечко, за 
кожний ліс, гору і поле (…).

…Бій за Лемківщину ми закін-
чили. Тепер ідемо продовжувати 
боротьбу на схід, за Сян“.

Влітку 1947 р. сотня Хріна з бо-
ями прорвалася на територію УРСР 
крізь 20тисячну більшовицьку ар-
мію. Тут він очолив 24ий тактичний 
відтинок „Маківка“.

„В Україні загальний підйом, 
вдоволення, що приходять „Закер-
зонці“ (…). Ми знайомимося з но-
вою тактикою боротьби, конспі-
рацією та ворожими прийомами, 
агентурою і всім тим, що для нас 
нове в підбольшевицькій дійсності“.

„Зимою в бункрі“
Надходить зима 1947 року, а з нею 
нові інструкції і накази. На терито-
рії Радянської України взимку життя 
повстанців завмирає. Вони діляться 
на невеликі групи, будують бунке-
ри, запасаються харчами. З вірою 
в справедливість своєї боротьби го-
туються перезимувати, щоб навесні 
знову воювати. Про це дуже доклад-
но розповідає командир Хрін у своїй 
другій книжці — „Зимою в бункрі“. 
З неї можна дізнатися, як вигляда-
ло підземне житло повстанців, як 
воно було облаштоване, про спо-
соби конспірації, плани на випадок 

SS  Степан Стебельський (Хрін) перед 
входом у криївку.

SS  Степан Стебельський з донечкою 
Лілією.
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вистеження і нападу енкаведистів, 
про побут і харчування, дозвілля 
і святкування українських свят, про 
виховання і самоосвіту бійців, їхні 
почуття і мрії. Особливо тепло зма-
льовує друзівпобратимів, бойових 
подругдівчат, кожен із яких вартує 
окремих публікацій.

Останній, березневий 1948 року, 
запис автора — про те, як, вистеже-
ні енкаведистами, повстанці по-
кидають бункер і, відбиваючись та 
переховуючись у снігах, льодяних 
потоках, лісових хащах, рятуються 
від погоні.

„І не всі повернулись 
із бою додому“
У своїх спогадах командир Хрін ана-
лізує успіхи УПА та її проводу, вка-
зує на помилки і прорахунки, робить 
прогнози. Та ніколи ні на мить не 
шкодує за обраним шляхом і вірить 
у те, що їхня боротьба не марна, що 
Україна буде вільною.

На запитання одного з бійців, 
доки триватиме боротьба, відпо-
відає: „Так довго будемо в підпіллі 
і так довго провадитимемо бороть-
бу, як довго в Україні буде окупант, 
як довго в колгоспах чути плач 
голод них дітей, як довго катовані 
в тюрмах і вмираючі на Сибірі. Поки 
чути по наших селах і лісах ворожі 
кулемети, поки відбуваються дикі 
облави, терор і насильство, так 
довго будемо боротися і не вийдемо 
з підпілля“.

Безстрашний воїн загинув 9 ве-
ресня 1949 р. біля села Погорільце, 
у Чехії, коли як голова охорони су-
проводжував групу кур’єрів УГВР до 
американської зони окупації. А зі 
спогадів ще живих повстанців та 
оприлюднених останнім часом до-
кументів і матеріалів наукових до-
сліджень знаємо, що останні загони 
УПА діяли ще до 1967 року.

„Хто любов і мужність 
поєднав“
У 1918 році, коли Степанові було 
4 роки, його батько йшов захищати 
ЗУНР. Цей чин мати пояснила сино-
ві так: „Щоб щасливо жили такі малі 
діти, як ти“.

Коли покидав рідний дім підпіль-
ник Хрін, його доні теж було чотири 
роки: „Але чи буде знати моя донеч
ка Ліля, куди відходить її батько? Ні, 
вона не буде знати. Треба відходити 
конспіративно, щоб ворог над ними 

не знущався. Я відходжу під псевдом 
і для багатьох буду незнайомий“, — 
записав незламний Хрін.

Та попри мужність воїна, він був 
лагідний і люблячий татусь. Ось ще 
кілька зворушливих спогадів:

„3 січня (1948 р. — Я.В.), в сьому 
річницю уродин моєї найдорожчої 
донечки Лілі — приснилася мені 
вона сама. Я прокинувся і мріяв про 
неї. Мене мучило питання, чи вона 
ще живе, чи може її замучили“.

„Чи виглядає вона мене ще й досі 
через віконце, чи повернеться бать-
ко? Вже шість років пройшло від тієї 
хвилини, а батько не вертається. 
І хто зна, чи вернеться? Але вер-
нуться інші і розкажуть маленьким 
Лілям про наші змагання. А може 
моїй Лілі ніхто не розкаже, бо не 
знаю, яка її доля спіткала…“.

А що відчувало батьківське сер-
це, коли йому розповіли, що „Поль-
ські діти били й копали мою малень-
ку дочку Лілю та питали, де її тато. 
Бідна дитина, плачучи, відповідала:

— Не бий, я вже тата не маю. 
Десь пішов, і я не знаю де…“.

„Чи дійдуть ці спомини 
людям до рук?“
Степан Стебельський не був пись-
менником. Свої спомини він писав 
не за письмовим столом, а в холод-
ному зимовому бункері. Він не знав, 
на якому слові буде змушений їх  
обір вати і чи колись хтось їх читати-
ме: „… пишучи оці спомини, я ходжу 
під землею в бункрі: три кроки вперед 
і три назад. Диктую, а дівчинапов
станець записує на машині. Ставлю 
собі питання: чи дійдуть ці спомини 
людям до рук, чи побачать вони денне 
світло“ („Крізь сміх заліза“).

„Може колись історики схочуть 
за тими записками шукати. Але чи 
по стількох роках зуміють вони ще 
будьщо відчитати?“ („Зимою в бун-
крі“).

Знайшли. Відчитали. Видали дво-
ма книжками. Правда, не в Україні, 
а за кордоном. А вперше їх ще взим-
ку 1948/49 року переписала на дру-
карській машинці у бункері вістова 
Тетяна (Анна Черешньовська).

Для тих, хто захоче прочитати 
спомини Степана Стебельського 
в оригіналі, а також ще багато ін-
ших вирваних сторінок нашої істо-
рії, якої не можна знайти в Україні, 
подаю адресу: diasporiana.org.ua.

Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар

8 листопада — великомученика 
Дмитрія.
9 листопада — День української 
писемності та мови (вшанування 
пам’яті преподобного Нестора Лі-
тописця).

Пам’ятні дати
7.11.1857 — народився видатний іс-
торик, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія Кюрі-
Склодовська, французький і поль-
ський фізик та хімік.
7.11.1917 — більшовицький перево-
рот у Російській імперії.
8.11.1891 — народився Олесь Досвіт-
ній, український письменник і гро-
мадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій Сковоро-
да, видатний український філософ, 
письменник.
9.11.1872 — народився Богдан Леп-
кий, український прозаїк і поет, 
автор тетралогії „Мазепа“.
9.11.1918 — створено Державний Се-
кретаріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено Українську 
групу сприяння виконанню Гель-
сінських угод на чолі з Миколою 
Руденком.
10.11.1708 — російські війська Пе-
тра I зруйнували Батурин (столицю 
гетьмана Мазепи), вирізавши всіх 
його мешканців.
10.11.1764 — маніфест Катерини II 
про скасування Гетьманщини 
в Україні та усунення з гетьманства 
Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український 
письменник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, 
український поет-байкар.
12.11.1929 — народився Зіновій Кра-
сівський, український поет і гро-
мадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав 
роботу Перший світовий конгрес 
вільних українців.
13.11.1793 — помер український 
письменник, освітній i церковний 
дiяч, професор Києво-Могилян-
ської академії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на 
Соловках помер останній кошовий 
Запорізької Січі Петро Калнишев-
ський.
13.11.1889 — народився Остап Виш ня, 
талановитий український гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, укра-
їнський письменник i громадський 
дiяч.
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активне дозвілля

Недавно на вершині Говерли замайорів прапор з емблемами 
ІГСН і кафедри політології та міжнародних відносин 

Політехніки. На найвищій точці України його встановили 
студенти й викладачі ІГСН

Говерлу підкорили, 
рухаємося далі

Активні вихідні зініціював доцент 
кафедри ПМВ Олександр Горбач. Він 
як куратор групи МВ22 часто залу-
чає студентів до різних заходів: по-
їздки в Карпати, відвідини театру. 
Підкорити Говерлу зголосилися сту-
денти спеціальності міжнародних 
відносин 1 – 3 курсів. Недільному 
сходженню передувала дещо роз-
міреніша субота:

— Ми вирушили зранку. Їхали 
майже весь день, без поспіху. Часто 
зупинялися: перекушували, фото-
графувалися. Мали зупинки в Га-
личі, Рогатині, де відвідали церк-
ву XVI ст., побували на водоспаді 
в Яремчі. Тобто в нас була досить 
насичена програма. Загалом же 
такі неформальні заходи завжди 
цікаві, зближують людей, — роз-
повів Ростислав Курганський 
з МВ22.

Попри те, що чи не для всіх сту-
дентів це було перше сходження на 
пік України, пішли найскладнішим 
шляхом, бо, як каже ініціатор подо-
рожі, „не боїмося труднощів, і ре-
зультат тоді відчутніший“.

— Ми обрали найкоротший — 
і найбільш стрімкий — шлях. У нас 
була мета — встановити прапор 
із зображенням логотипів нашого 
інституту і кафедри, — розповідає 
третьокурсниця Христина Поро-
ховник.

І хоч підйом розрахований на три 
години, та дехто стояв на вершині 
вже через дві. Кажуть, із погодою 
пощастило, могли насолодитися 
природою, неторканою і привітною. 
На вершині, щоправда, дув сильний 
вітер, але прапор таки встановили. 
Спускатися було важко, бо, згадує 
другокурсниця Христина Колодій, 
добре натомились, ноги боліли… 
Та все одно залишилися задоволені 
сходженням, як і поїздкою загалом. 
І хочуть у мандри ще. За словами 
Олександра Горбача, хоч і міжна-
родники, та прагнуть пізнати пере-
довсім своє — тож „взяли приціл на 
те, щоб вивчити Україну“: планують 
відвідати центр Європи, Мукачів-
ський замок, фортецю в Кам’янці
Подільському.

Ірина ШУТКА

слід визначитись із проектом (біль-
ше на www.city-adm.lviv.ua)  і запов
нити аплікаційну форму. Важливо 
також самому чітко побачити свою 
роль у проекті: виконавець чи лідер, 
долучаюсь до проекту чи пропоную 
власний (таке конкурс передбачає). 
Після відбору молодь матиме на-
вчання з проектного і стратегічного 
менеджменту, командоутворення 
і роботи зі ЗМІ. А коли вже буде план 
проекту, розподіл завдань — до пра-
ці: в січнітравні 2014го триватиме 
робота, у червні представлять її ре-
зультати.

Якщо для міста, громади такі про-
екти обіцяють поліпшення якоїсь 
зі сторін життя, то для студента це 
нагода здобути навики, попрацю-
вати в команді, відчути смак роботи 
й відповідальності, зрозуміти, які 
завдання йому до душі, а які — ні. 
До того ж, цей досвід працюватиме 
і в майбутньому, переконує колишня 
стажерка ЛМР, а нині керівник юри-
дичного відділу ГО „Самопоміч“ Зо-
ряна Христина: стажування дозволяє 
розвинути власні навики, розпочати 
кар’єрне сходження, а для роботодав-
ця воно є серйозним аргументом на 
вашу користь.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

кар’єрні кроки

Конкурс молодіжних проектів
коротко

У Голівуді зняли фільм про Голо-
домор. Повнометражна доку-
ментальна стрічка має назву 
„Голодомор: Геноцид України 
в роках 1932 – 33-х“. Його авто-
ром є американський режисер, 
учасник Каннських фестивалів 
Боббі Лій. Автор стрічки не має 
українського коріння, а заціка-
вився темою після того, як у Лос-
Анджелесі потрапив на вшану-
вання пам’яті жертв Голодомору. 
Одна з цілей цього фільму — до-
вести, що Голодомор був актом 
геноциду проти українського 
народу з боку Йосипа Сталіна. 
Першими фільм побачать в Укра-
їні, а згодом у Лос-Анджелесі 
та Нью-Йорку. І, як впевнений 
режисер, історію народу весь світ 
почує на найближчому кінофес-
тивалі в Каннах.

Львів і Західна Україна 1 листо-
пада відсвяткували 95-ту річни-
цю створення ЗУНР. У цей день 
у Львові під супровід патріотич-
них та стрілецьких пісень про-
йшла урочиста хода, приурочена 
вшануванню цієї видатної події 
в історії української державності. 
Маршрут урочистої ходи пролягав 
від Львівського національного 
університету ім. І. Франка до Янів-
ського кладовища, де відбулася 
панахида та громадське віче.

1 листопада у село Прилбичі 
Яворівського району прибули 
паломники з усієї Львівщини, 
щоб молитовно вшанувати 69-ті 
роковини смерті Митрополита 
Андрея Шептицького. Паломни-
цтво очолив високопреосвящен-
ний владика Ігор (Возьняк), архіє-
пископ та митрополит Львівський.

Ідею інтеграції України до Єв-
ропейського Союзу підтримує 
74,9 % жителів Львова. Водночас 
2,4 % львів’ян орієнтуються на 
інтеграцію в Єдиний економічний 
простір, а повний нейтралітет 
у зовнішньоекономічній політиці 
України підтримує 8 % жителів. 
Такі дані засвідчують результати 
дослідження, яке провела соціо-
логічна агенція „Фама“ в жовтні 
2013 року. А за даними опитування, 
яке провела соціологічна група 
„Рейтинг“, 53 % українців підтри-
мують приєднання України до 
Європейського Союзу.

За матеріалами інформагенцій



ч. 33 [2833]
7 — 13 листопада 2013 13

громадська організація

Твереза молодь — здорова нація
Мабуть, кожен має якусь залежність: для 

одних — це дорога до університету 
і з університету з музикою у вухах, хтось 
має таку собі „залежність“ від шоколаду, 
від спілкування з друзями… Це все 
урізноманітнює повсякдення і створює 
відповідний настрій. Та, на жаль, існують 
залежності, що імітуючи щастя і повноту 
життя, насправді руйнують його 
докорінно.

Проблема алко, тютюно та нар-
козалежності — чи не найгостріша 
для українського сьогодення. Най-
страшніше, що це явище не має ані 
вікових, ані статевих бар’єрів та 
зростає мало не в геометричній про-
гресії. Проблемою є й те, що тема 
тверезості має подвійне дно: з одно-
го боку, в суспільстві багато гово-
рять про необхідність рятувати від 
пагубних звичок молодь, політики, 
спекулюючи на цій темі (особливо 
перед виборами), обіцяють прийня-
ти той чи інший закон, що заборо-
нятиме чи обмежуватиме рекламу 
і розповсюдження алко та тютю-
нових виробів, а з іншого боку — ін-
тернет та телепростір переповнені 
найрізноманітнішою пропагандою 
цієї продукції.

Всеукраїнський громадський 
рух „Твереза Україна“, осередки 
якого діють на всій території на-
шої держави (найактивніша робота 
провадиться у Львові, Києві, Жито-
мирі), активно бореться з поганими 
звичками українців. Діяльність ак-
тивістів передовсім спрямована на 
підлітків та молодь. Вони не лише 
пропагують тверезий спосіб життя, 
а й власним прикладом і способом 
життя демонструють, що свобо-
да від поганих звичок дає відчуття 
справжності.

— Щонайменше двічі на місяць 
проводимо різні заходи, пов’язані 
з пропагуванням тверезості. На-
магаємося завжди відшукувати 
нову форму подачі, щоб привер-
нути увагу громадськості та заці-
кавити: лекції, круглі столи, обго-
ворення, флешмоби. Традиційно 
і незмінно організовуємо забіг 
у День незалежності „Звільнись 
від алкогольного та тютюнового 
рабства! Стань незалежним!“, а на 
Водохреща обливаємося холод-
ною водою. Нещодавно на площі 

Ринок проводили флешмоб „По-
стріл із пляшки“, щоб закцентува-
ти на тому, що від алкоголю щоро-
ку в нашій державі помирає більше 
350 тис. осіб. Також ВГР „Твереза 
Україна“ готує і розповсюджує 
друковану літературу, яка про-
пагує здоровий спосіб життя, ак-
тивно діє у соцмережах та співп-
рацює з іншими громадськими 
організаціями. Стараємося пра-
цювати за принципом „не словами 
галасливими, а тихою невтомною 
працею“, — розповів про роботу 
організації очільник львівського 
осередку Володимир Торчинюк. — 
Крім цього, активно беремо участь 
у різноманітних фестивалях, за-
бавах, які відбуваються в нашому 
місті. Доки всі святкують і відпо-
чивають, ми працюємо: фіксуємо 
на відео порушення, зокрема, як 
неповнолітнім продають алкоголь 
та тютюнові вироби. З такими ма-
теріалами звертаємося в органи 
правопорядку. Та, на жаль, дуже 
часто ці справи не доходять до 
логічного закінчення і винні за-
лишаються не покараними.

На переконання молодіжного 
лідера, головна причина такої не-
втішної ситуації — несвідомість 
і безвідповідальність людей. Чимало 
підприємців, незважаючи на заборо-
ни, надалі продовжують продавати 
алкоголь неповнолітнім, торгують 
спиртним після 22 години.

— Звичайно, неабияку роль ві-
діграє виховання в сім’ях. Але час-

то батьки, кажучи дітям про шкід-
ливий вплив сигарет чи алкоголю, 
самі їх вживають і таким власним 
прикладом сіють погані звички 
у свідомості дітей змалку. Окремо 
варто звернути увагу на підлітків, 
які зазвичай є суб’єктами вихован-
ня в компаніях. Одиниці молодих 
людей у такому віці спроможні 
усвідомити всю глибину пробле-
ми і протистояти цьому. Одно-
значно, що визначальне те, яка 
людина є лідером у тій чи іншій 
компанії, — наголосив мій спів-
розмовник. — Наприклад, я за-
вжди намагаюся особистим при-
кладом показувати, як можна зро-
бити життя цікавим без алкоголю. 
Я треную дітей з боксу і плавання, 
тому маю можливість спілкуватися 
з ними досить часто на різні теми. 
Відповідно, якщо буду розказувати 
про здоровий спосіб життя, а сам 
матиму якусь залежність, то не 
зможу стати для них прикладом, 
а буду фарисеєм. Адже, як кажуть, 
якщо хочеш змінити когось, то пе-
редовсім зміни себе.

На думку Володимира Торчи-
нюка, було б доречним у старших 
класах школи вивчати собріологію 
(наука про тверезість). Адже саме 
в цьому віці формуються різнома-
нітні звички, тому знання про те, 
що „хай там не кожен, хто час від 
часу випиває, буде алкоголіком, але 
кожен алкоголік починав із малого 
пиття“, стане в пригоді.

— На мою думку, є ряд причин, 
щоб категорично відмовитися від 
поганих звичок. Передовсім — фі-
зична і психологічна шкода влас-
ному здоров’ю, не менш важливий 
вплив на інтелектуальний та духо-
вний стан. І, звичайно, матеріаль-
ні затрати: добровільно витрача-
ємо гроші на те, що нищить наше 
здоров’я і життя. А ще одним ваго-
мим чинником, який мав би впли-
вати на розуміння шкоди алкоголю 
та наркотиків, є той факт, що 80 � 
злочинів скоюють власне у ста-
ні алкогольного та наркотичного 
сп’яніння — саме таку цифру я почув 
від начальника Миколаївської коло-
нії, — додав наостанок молодіжний 
лідер.

Наталія ПАВЛИШИН

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
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У фіналі — семеро найсильніших
За кубок „Осені Політехніки 2013“ 19 листопада у фіналі 

боротиметься аж 7 команд КВН, тобто половина півфіналістів. 
До трьох переможців першого півфіналу додалося аж чотири команди 
з другого: „На троїх“ ІГСН (І місце, 9,6 бала), „Палець Бетховена“ 
ІЕСК (ІІ місце, 8,8), „Навхтема в ракаши“ ІГДГ та „Сексюріті“ ІТРЕ, 
які набрали однакову кількість балів (по 8,6).

Гра у другому півфіналі була не менш 
насиченою й непередбачуваною, як 
і в першому. А дискусія членів журі 
щодо того, чи „брати“ у фінал геоде-
зистів і телекомунікаційників, була 
особливо запеклою і тривалою.

Візитку 29 жовтня розпочинали 
геодезисти. Як завжди, запальні, 
картаті (ну, сорочки в них такі — 
геометрія в принтах у моді ще в ко-
манди ІКНІ, з якою ІГДГ останнім 
часом чомусь потрапляє в один пів-
фінал), відверті. „Зайшов“ у залу 
жарт про хлопця, який вперше іде 
до дівчини на побачення додому 
(справді, шкарпетка виявляється 
подертою завжди саме в такі від-
повідальні моменти, та й „стрілка“ 
на колготах теж виникає нізвідки 
в найневідповідніших ситуаціях).

— Наш голова профбюро Назар 
відібрав усіх кмітливих і дотепних 
у команду КВН, а всіх інших кинув 
у глибоку чорну яму. Але ми вибра-
лися, — самокритично розпочала 
свій виступ команда „Механіза-
тор“. Журі повірило — й оцінюва-
ло всі конкурсні виступи команди 
ІІМТ найнижчими балами. Хоч, як 
на мене, їхня візитка була не най-
гірша. Щоправда, добряче шкутиль-
гала акторська гра. Принаймні дещо 
брутальний гумор від команди ІЕПТ 
„Намутили“ не був дотепнішим.

Команди ІТРЕ та ІЕСК намагали-
ся каламбурити. Наприклад, перші 

жартували: „Та я на парі“ (у теле-
фон), а потім вставали з каструлі, 
з якої справді парувало. Другі на-
гадали мені театр абсурду. До речі, 
пікапіка (цей жарт — із мініатюри, 
де покемони грають у карти) — це 
ще й латинська назва сороки, тож 
виходить подвійний каламбур.

Привітання команди ІКНІ „По-
верхом вище“ мало нагадувало візит-
ку. Спочатку це були мініатюри, а по-
тім практично окремий цілісний но-
мер — випадок на радіо. Але саме ця 
„радіопередача“ сподобалась і гляда-
чам, і журі — команда одержала до-
волі високі бали. Музичні мініатюри 
Миколи Федишина, як і на „Весні По-
літехніки“, справляють ефект, поді-
бний на новели Стефаника: коротко 
і влучно. Співав про любов і кохання, 
про друзів і морозиво (надзвичайно 
актуально в кінці жовтня), про хабар-
ництво („хвилюватись нема причин, 
якщо дають, то бери“; „якщо дав, то 
здав — технологія проста“) і сесію.

Закривали перший конкурс гума-
нітарії. Традиційно дівчата жарту-
вали кожна з себе та одна над одною. 
Єдиний хлопець у команді цілком 
вписався у їхній жіночий колектив. 
„На троїх“ спростували одночасно 
два стереотипи: поперше, насправді 
жіночий гумор може бути смішний, 
подруге, гуманітарії таки мають по-
чуття гумору і в цьому конкретному 
випадку ще й самі вміють жартувати.

Під час тріатлону в першій час-
тині, коли запитання задавали чле-
ни журі, команди найдотепніше зре-
агували на питання від Валентина 
Сергійчука („Бомба“, Млинів):

— Післязавтра празник, який 
моя бабуся святкувала споконві-
ку, — Хеловін. У якій общазі Полі-
теху збирається найбільша нечисть 
і що вдягнути на тусовку?

Скаламбурила команда „Сексюрі-
ті“ („вилетіли“ після першого кола 
біатлону з 0,4 бала): „В п’ятій — там 
уже місяць немає води“; як завжди, 
посміялися з себе дівчата з ІГСН 
(програли в конкурсі лише команді 
ІЕСК — 0,8 : 1 бал): „У 14, там живе 
найбільше дівчат“; жартували про 
наболіле механіки: „У всіх гурто-
житках на вахтах“ (як і „Намутили“ 
ІЕПТ, покинули конкурс із 0,2 бала) 
та геодезисти; „В сімьорці на комі-
сії“ (0,6). „Поверхом вище“ завер-
шили конкурс із 0,4 бала.

Після тріатлону лідери вже ви-
значились. Однак після фінального 
СТЕМу ІГСН та ІЕСК (другі продо-
вжували каламбурити: „в лісі нема 
душу, тому вовк — бездушна ско-
тина“) помінялись місцями (гума-
нітарії зі своїми спогадами про ви-
пускний вийшли на перше місце), 
а геодезисти наздогнали „Сексюрі-
ті“, набравши на цілий бал більше 
за останній конкурс (4 проти 3 для 
ІТРЕ). „Навхтема в ракаши“ влашту-
вали переодягання в жіночий одяг, 
перестрілки, вмирання, воскресан-
ня — і все це на одній зустрічі од-
нокласників через 10 років. А вели 
вони до того, що людська небайду-
жість і одна „есемеска“ можуть вря-
тувати людське життя.

Серед трьох команд, які цього 
разу програли, високим балом журі 
оцінило СТЕМ ІКНІ. І все завдяки 
акторській грі Миколи Федишина. 
Його манера (роль бабці в потязі 
„Київ — Ужгород“) нагадувала Га-
ріка Бульдога Харламова. А тема 
мандрів „Укрзалізницею“ близька 
кожному студентові, який приїхав 
навчатися до Львова.

Отож, маємо 7 фіналістів. І має-
мо інтригу: хто ж стане ведучим фі-
налу? У півфіналах учасники з інших 
команд вели „чужі“ ігри. Чекаємо на 
нового конферансьє „Осені…“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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палітра

„Та добра пам’ять по тобі, 
що теж живе…“
Ім’я мисткині Софії Караффи-

Корбут, яка в основному 
працювала як книжковий 
ілюстратор, не є настільки знане 
в Україні, як інші. Вона ніколи не 
отримувала нагород за ту любов 
і ретельність, які вкладала у свої 
твори. І не тому, що бракувало 
таланту, ідей, а через вроджену 
скромність і життєві обставини

За радянських часів, на котрі припала 
більша частина її творчої діяльності, 
бути донькою нащадка білоруського 
графа, який познайомився і одружився 
в Парижі з твоєю матір’ю, а потім ви-
їхав до Америки, було дуже невигідно. 
А шукати у творах українських класи-
ків національні символи і зображати 
їх — ще й ризиковано. Попри те, Со-
фія КараффаКорбут, сповідуючи го-
ловний принцип життя „Праця, віра, 
честь та добра пам’ять по тобі, що теж 
живе недовго“, самовіддано творила, 
продумуючи й вирізьблюючи наймен-
ші рисочки у ліноритах…

— Не мислила себе поза працею. 
Була дуже відповідальна перед собою, 
творила сама себе. Пошук, спроби 
знайти адекватне художнє рішення до 
тексту — вона була прискіпливою до 
своїх творів, навіть коли мала справу 
із заробітчанськими замовленнями. 

Багато займалася самоосвітою, а коли 
було гірко, ніколи не показувала цього 
на людях… — до спогадів упорядника 
спадщини мисткині Василя Валька на 
вечорі пам’яті КараффиКорбут, який 
30 жовтня відбувався у Центральній 
міській бібліотеці ім. Л. Українки, до-
далися спостереження директора ви-
давництва „Каменяр“, з яким співп-
рацювала художниця, Дмитра Сапіги.

До святкування 90річчя від дня на-
родження Софії КараффиКорбут, яке 
припадає на наступний рік, вже видано 
„Графиня із Куткора“ Оксани Думан-
ської і „Любов і творчість Софії Караф-
фиКорбут“ (документальний роман
колаж у 2 книгах, книга перша) Богдана 
Гориня. Остання книжка цьогоріч здо-
була відзнаку на Форумі видавців. 

Мистецький зріз
Дві галереї на вулиці 

Вірменській — „Дзиґа“ 
й „Iconart“ минулого тижня 
репрезентували два молоді 
погляди на світ — мінімалістичний 
Лариси Стадник і сакральний 
Уляни Нищук-Борисяк.

Лариса Стадник — художниця з Хар-
кова, представляє наймолодшу гене-
рацію митців, які взяли участь у ви-
ставцітрієнале „Український зріз“, що 
цьогоріч відбувалася у Львові й Лю-
бліні. Її інстальована графіка „Моя 
бабуся“ є останнім акордом експозиції.

Куратор виставки Влодко Кауфман 
пояснив, що голі, однаково безрукі 
й безногі жіночі зображення привабили 
організаторів проекту своєю щирістю, 
а йому особисто подобається мініма-

лізм авторки, який би, ймовірно, оцінив 
і французький художник Анрі Матіс. 
Бабця у шинелі — це спогади про війну, 
які, прикрашені кітчевими паперовими 
квітами, для людини пострадянської 
доби виглядають дещо романтично. 
Така от трансформація пам’яті…

Уляна НищукБорисяк назвала 
свою виставку „Гроно“, бо зібрала 
у нього на стінах галереї „Iconart“ зо-
браження Різдва, архангела Михаїла, 
великомучениці Варвари, розп’ятого 
Христа та інших святих тем у вигляді 
невеликих ікон видовжених овальних 
форм. Християнські мотиви тут пере-
плетені з народними, плюс оживлені 
авторською уявою.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
За романом „Вічник“ Мирос-

лава Дочинця у найближчі 
кілька років спробують зняти 
фільм. Уже підписано договір 
про авторські права між пись-
менником та зацікавленими 
в екранізації людьми, імена 
яких наразі не оприлюдню-
ють. Окрім української сторо-
ни, до кіно планують залучити 
й закордонних партнерів.

30 жовтня у Львівському дра-
матичному театрі ім. Л. Укра-
їнки відбулася прем’єра 
танцювальної вистави „Дім“. 
Головна ідея проекту — ство-
рити розуміння „що таке дім“ 
через пізнання власного тіла 
в процесі танцювального пер-
формансу. Протягом одного 
місяця професійні танцюрис-
ти та хореографи з чотирьох 
країн працювали з групою 
дітей віком від 12 до 15 років 
з дитячого будинку Одеської 
області. В червні виставу вже 
показували в Одесі, Києві, До-
нецьку, Кривому Розі, Дніпро-
петровську та Ялті.

У Львові в міському Палаці 
культури ім. Гната Хот-
кевича проходив другий 
тур чотирнадцятого дитя-
чо-юнацького фестивалю 
мистецтв „Сурми звитяги“. 
Конкурсанти представляли 
свої програми 1 – 3 листопада. 
Цьогоріч у заході взяло участь 
214 колективів та індивідуаль-
них виконавців зі Львівської, 
Тернопільської, Івано-Фран-
ківської, Волинської, Хмель-
ницької, Вінницької облас-
тей. Це учні шкіл, вихованці 
центрів дитячої та юнацької 
творчості, студенти, представ-
ники молодіжних громадських 
організацій.

Депутати обласної ради 
клопотатимуть про надання 
Державному історико-куль-
турному заповіднику „На-
гуєвичі“ статусу „національ-
ний“. Таке рішення 31 жовтня 
вони ухвалили на засіданні 
постійної комісії з питань 
культури, історико-культурної 
спадщини, духовного від-
родження та засобів масової 
інформації Львівської облас-
ної ради.

За матеріалами інформагенцій
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творча особистість

Історія, яку вона 
пише, малює, 
фотографує
Ольга Комарова, навчаючись на другому курсі магістратури 

історичного факультету Кам’янець-Подільського наці-
онального університету ім. І. Огієнка, не тільки досліджує 
минуле, але й творить теперішнє: старі листівки з виглядами 
міста і сучасні фото поєднує в колажі, реформує університет-
ську газету „Студентський меридіан“, віршує, інколи бере 
в руки пензлик або фотоапарат.

Мистецтво чи наука?
— Я планувала бути художником, 
але після закінчення школи обрала 
історичний факультет: бабуся жила 
в Кам’янціПодільському (я сама 
з Хмельницького) і порадила про 
всяк випадок подати документи туди. 
Спочатку, після вступу, в мене були 
плачі, розчарування у навчанні: коли 
зранку йшла на пари і бачила худож-
ників із мольбертами, то могла все 
кинути і побігти малювати. У нас ба-
гато по каньйону веж, брам, архітек-
тури старої сакральної, і це мене дуже 
вабило й цікавило. Я залазила у якусь 
споруду, досліджувала її, потім звер-
талася до стародруків… Все, що зна-
ходилось у Старому місті, малювала 
олійними фарбами, і це давало мені 
змогу вижити — навчалась платно, 
стипендії не отримувала, тож прода-
вала свої картини — викладачі й сту-
денти зверталися до мене, коли їм був 
потрібен якийсь подарунок.

Але на третьому курсі я знайшла 
тему, яка мені до снаги, і почала реалі-
зовуватись уже як історик. Зацікавила 
мене постать Василя Доманицького, 
учня Володимира Антоновича — мій 
колишній наречений був його дале-
ким родичем. Окрім цього, мені по-
добалося щось писати, редагувати, 
і довший час я долучалася до ство-
рення факультетської газети „Кліо“. 
Разом із ще кількома студентами змі-
нила дизайн, верстку, ми почали пи-
сати про теми, цікаві студентам. Там, 
а згодом у „Студентському меридіані“ 
я опублікувала багато своїх віршів.

„Я не забуду  
поклику душі…“
— До приїзду в Кам’янецьПо діль
ський я віршів ніколи не писала і вза-
галі не знала, що можу (раніше про-

бувала написати повість про шкільні 
пригоди, але бракувало терпіння — 
не завершила), та закохалася у ви-
кладача — і почалось… Але він так 
і не відповів взаємністю. Після цього 
в мене були вже інші натхненники — 
продовжувала творити. Взагалі, чо-
ловіки — великі егоїсти, ніколи не 
цінують справжніх почуттів. Часто 
вони орієнтуються на матеріальні 
цінності, тому важко знайти лю-
дину, яка буде тебе розуміти й під-
тримувати. Але моя душа потребує 
писання, тож почуття періодично 
приходять…

Я не забуду поклику душі,
Я не забуду, бо не маю права,
І збережу усі свої вірші,
Що я до тебе в зошиті писала.

Я пишу не тільки інтимну, а й 
пейзажну лірику — в мене є бага-
то віршів, присвячених Кам’янцю
Подільському. А ще, буває, по-
трапляю в якийсь гарний архів, 
попрацюю зі стародруками — і на-
роджуються вірші про… архів.

Зловити мить,  
на полотні чи фото
— Незважаючи на те, що в мені 
переміг історик, малювати я не за-
кинула. В ідеалі хоча б раз на тиж-
день треба вибиратися на природу 
на етюди, хоч через ритм життя не 
завжди вдається. Влітку місто мене 
не так вабить, як пізньої осені чи 
взимку. Можливо, тоді хочеться 
цікавих вражень, щоб зігріти свою 
душу.

Наше місто надихає до того, щоб 
робити гарні світлини — скільки 
разів не проходжу вуличками, що-
разу бачу його поновому. Люблю 
портретні фото і пейзажні, особли-
во старої архітектури. Фотографую 

викладачів, студентів під час різних 
університетських заходів. Виставляю 
їх на шпальтах видання і на своєму іс-
торичному сайті www.kphistory.com.ua. 
Фотомайстерності навчилася у свого 
батька, бо він свого часу був фото-
любителем, тепер відвідую місцевий 
клуб „Погляд“, беру участь у вистав-
ках, майстеркласах.

Вежі:  
кам’янець-подільська 
і львівська
— Чомусь, коли люди приїжджають 
у наше місто, шукають насамперед 
стару фортецю. Для мене ж вона 
не має такої цінності, як от вежа 
Стефана Баторія з турецьким бас-
тіоном. Вона знаходиться недалеко 
від мого факультету і є моїм місцем 
для натхнення: там малюю, пишу 
вірші, раніше, як спізнювалась на 
пару, сиділа з конспектами в очіку-
ванні наступної. Коли я прийшла до 
редакції в Новому плані (частина 
міста), то відчула, що мені бракує 
Старого міста. Одного дня вирішила 
відтворити свою улюблену вежу на 
стіні. Члени редколегії допомогли 
мені зробити барельєф, тепер до нас 
приходять як до музею.

У Львові я відвідала відділ 
україніки і відділ рідкісної книги. 
Сподобалося, що всі архіви поряд 
і в історичних спорудах. Львів — 
красиве місто, в якому дуже при-
вітні люди. Шкодую, що не взяла 
штатив — могла б зробити гарні 
нічні світлини. Два дні ходила, 
орієнтуючись на карту. І якщо всі 
дороги ведуть до Рима, то в мене 
вони вели до Порохової вежі. Вона 
мені чимось нагадує вежу Стефана 
Баторія…

Наталя ЯЦЕНКО
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Острів у 
Серед-

земному 
морі, що 

нале-
жить 
Італії

Гроші 
Лаосу, 
1/100 
кіпаСтрун-

ний щип-
ковий 
музич-

ний 
інстру-
мент

Схід

Продукт 
бджіль-
ництва

Знак 
запису 

музично-
го звуку

Крісло 
короля Ісланд-

ський 
історич-
ний епіч-
ний твірНота

Балет   
А. Хача-
туряна

Великий 
мікро-
район 
Сочі

Міра 
площі 

землі в 
Англії

Власник 
теле-
фону

Змагання 
ковбоїв

Шкіра 
дерева

Архіпе-
лаг Сол-
женіцина

Найбіль-
ший 

супутник 
Нептуна

Вірмен-
ський 
коньяк

Музика з 
посиле-

ним 
звуком

Торпеда 
для 

„Тита-
ніка“

Тип 
росій-
ського 
літака

Індіанці 
Мексики

Мульти-
плікатор

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 32
Горизонтально: 3. Бояриня. 4. Преферанс. 7. Сірка. 8. Амеба. 
12. Європа. 13. Парад. 15. Апогей. 16. Офорт. 17. Регіт. 18. Паго-
да. 20. Планк. 22. Раціон. 23. Агрус. 25. Надія. 26. Аутсайдер. 
27. Проміле. 
Вертикально: 1. Монета. 2. Ангара. 4. Парма. 5. Еклер. 6. Спека. 
7. Сковорода. 9. Адоптація. 10. Квадрат. 11. Бегемот. 13. Потоп. 
14. Дірак. 19. Аорта. 21. Арена. 22. Радар. 24. Сатурн. 25. Неділя. 

J J J
— Лікарю, мені у вусі дзвонить.
— А ви не відповідайте.

J J J
На три речі можна дивитися вічно: на вогонь, на воду і на те 
як блондинка паркує машину…

J J J
Через тисячу років археологи відкопають солярій і подумають, 
що ми смажили людей.
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бібліотека інформує

Тестовий доступ до SciVerse Scopus
Упродовж листопада читачам біб
ліотеки відкрито тестовий доступ 
до реферативної бази та науко-
метричної платформи SciVerse 
Scopus, яка містить понад 50 млн 
реферативних записів. У багатьох 
країнах світу база даних SciVerse 
Scopus є одним із головних дже-
рел отримання наукометричних 
даних для проведення оціноч-
них досліджень на державному 
та корпоративному рівнях.

Відповідно до Наказу Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спор-

ту України від 17 жовтня 2012 р. 
№ 1112 „Про опублікування ре-
зультатів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кан-
дидата наук“, для здобуття науко-
вого ступеня обов’язкова наявність 
публікацій у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, які 
включені до міжнародних наукоме-
тричних баз.

Відтак, скориставшись цим тес-
товим доступом, здобувачі нашого 
університету зможуть перевірити 
та отримати необхідну інформа-

цію щодо наявності їхніх публіка-
цій у наукометричній базі SciVerse 
Scopus.

Доступ до бази SciVerse Scopus 
можливий з будьякого комп’ю
тера мережі Львівської політех-
ніки за адресою www.scopus.com, 
без додаткового введення логінів 
і паролів.

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ,  
координатор роботи  

з електронними ресурсами НТБ 
Львівської політехніки

Навчання в Канаді: 
пропозиції й вимоги
Минулого тижня політехні-

кам розповіли про освітні 
можливості в Канаді. Пре-
зентацію організували відділ 
міжнародних зв’язків нашого 
університету спільно з компа-
нією Studentland.

Представники Studentland Кате-
рина Сосніна і Михайло Верхо-
гляд зазначили, що освітній про-
стір Канади стає дедалі цікавіший 
для українців, у 2014му в Україні 
знову відбудеться виставка „Осві-
та в Канаді“. Її організовує По-
сольство Канади в Україні, серед 
учасників — провідні канадські 
університети, коледжі, мовні 
школи.

Власне, й розпочали з важли-
вості знання англійської мови 
для тих, хто прагне навчатися за 
океа ном. Лукас Бертолі презен-
тував мовні програми ILSC Edu
ca tion Group. Тим, хто хоче на-
вчатися за кордоном, він порадив 
подбати про мовну підготовку за-
здалегідь. ILSC пропонує понад 
115 програм вивчання англійської 
мови (залежно від потреб індиві-
да), зокрема і спеціалізовані ака-
демічні програми для студентів. 
Наприклад, University pathway 
program, що мала б дати студен-

тові навички сприйняття лекцій, 
конспектування, дослідження, 
ведення дискусій. Крім цього, 
школа має угоди з 60 вишами, і її 
сертифікати дозволяють повтор-
но не складати мовних іспитів, як 
IELTS чи TOEFL. Щоправда, для 
пересічного українця, зокрема 
студента, така програма видаєть-
ся малодоступним, бо надто до-
рогим задоволенням (280–300 $ 
на тиждень).

Університети й коледжі Кана-
ди пропонують широкий спектр 
освітніх послуг. Світлана Балаба 
презентувала Сентеніал коледж, 
що в Торонто. За її словами, 
в Канаді поширена практика, 
коли випускник університету 
йде у коледж, щоб здобути на-
вички, адже коледжі акцентують 
саме на практичній підготовці, 
мають тісні зв’язки з виробни-
цтвом. За словами доповідачки, 
у Сентеніал коледжі нині навча-
ється 65 українців, загалом же 
у країну кленового листка зза 
кордону щороку приїжджає 
170 тис студентів. Більше про 
освітні можливості в Канаді — на 
www.studentland.ua,  www.ilsc.com, 
www.centennialcollege.ca.

Ірина ШУТКА

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачену залікову книжку, видану Наці-
ональним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Бортніка Юрія Миколайо-
вича;
утрачений студентський квиток № 09899619, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Воньо Анни 
Віталіївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Цісарук Мирослави 
Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Горохівської Христи-
ни Андріївни;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кривохижі Богдана 
Васильовича;
утрачений студентський квиток № 9601778, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Подопри-
гори Олександра Євгеновича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Степанюк Олексан-
дри Віталіївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Хорташка Миколи 
Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лотоцького Олега Во-
лодимировича;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“  на ім’я Горчук Юліани Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шпака Юрія Несто-
ровича;
утрачений студентський квиток, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Темник 
Юлії Василівни.
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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 міс-
цями, п’ять 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.

Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229, тел. 258-26-08.
Електронна адреса: info@polynet.lviv.ua 

для львів’ян і гостей міста
Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
7 листопада — „Циганський барон“ 

(оперета, прем’єра). 18.00.
9 листопада — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
10 листопада — „Страшний двір“. 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
8 листопада — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
9 листопада — „Ханума“. 18.00.
10 листопада — „Пропала грамота“. 18.00.
12 листопада — „Гамлет у гострому соусі“. 

18.00.

Камерна сцена
12 жовтня — „Вишневий сад“ (прем’єра). 19.00.
13 листопада — „Антігона“. 17.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
12 листопада — „Собака на сіні“. 17.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
8, 10 листопада — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.
9 листопада — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
9 листопада — „Русалонька“. 14.00.
10 листопада — „Русалонька“. 15.00.
12 листопада — „Загадки лісу“. 11.00.
13 листопада — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
8 листопада — „Апокрифи“. 19.00.
10 листопада — „Забави для Фауста“. 19.00.
13 листопада — „Театр злочину“. 19.00.

Будинок орґанної 
та камерної музики
8 листопада — Концерт хору „Нескорені“. 

17.00.
9, 10 листопада — Концерт клавесинної 

музики. Соліст — Олена Мацелюх. 17.00.

Колектив кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття доценту кафедри Людмилі Володими-
рівні Баб’як з приводу смерті 

батька.

Колектив кафедри обліку та аналізу 
ІНЕМ Львівської політехніки щиро 
співчуває доценту кафедри Галині 
Іванівні Кіндрацькій з приводу тяжкої 
втрати — смерті

батька.

Колектив Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки висловлює 
щирі співчуття доценту кафедри обліку 
та аналізу Галині Іванівні Кіндрацькій 
з приводу важкої втрати — смерті

батька.

Колективи кафедри фінансів і кафедри об-
ліку та аналізу ІНЕМ Львівської політехніки 
щиро співчувають професору кафедри фі-
нансів Галині Остапівні Партин з приводу 
тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки висловлює 
глибоке та щире співчуття професору 
кафедри фінансів Галині Остапівні Партин 
з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.
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