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Що для Вас Євромайдан?
Листопад, вулиця, мітинги — алю-

зія на помаранчевий 2004-й. Хоча 
цього разу — українсько-ЄСівська 
символіка прикрашає майдани від 
Луганська до Львова. А навіть і далі: 
Угоду про асоціацію з Євросоюзом, 
яку має підписати Україна, підтри-
мують наші співвітчизники у США, 
Норвегії, Німеччині, Британії, Італії, 
Польщі, навіть Індії та Південній 
Кореї . . . Українці знову, як і 9 років 
тому, потрапили у головні стрічки 
світових новин.

Почалося все тиждень тому, коли 
Прем’єр-міністр видав розпоря-
дження про призупинення процесу 
підготовки України до укладання 
УА з ЄС. Мотивація — гарантувати 
нацбезпеку, відновити втрачені 
обсяги виробництва і торговельно-
економічних відносин з Росією, 
іншими членами СНД. Частина 
українців сприйняла це як переорі-
єнтацію на Митний союз, „цивіліза-
ційний відкат, шляху назад з якого 
не буде“ (з „довідника“ для акти-
вістів майдану). Хоча Президент 
і запевняє: „альтернативи побудові 
суспільства європейських стандар-
тів в Україні немає“.

Львів теж майданить, з п’ятниці. 
В понеділок студенти, отримавши 
підтримку керівництва вишів (від-
повідну заяву напрацювали 23 лис-
топада), провели масштабну ходу, 
мітинг на підтримку єврокурсу, 
потім десяток тисяч молодих людей 
пікетували Львівську облдержад-
міністрацію. У вівторок протести 
продовжили. Біля пам’ятника Шев-
ченкові запланували (на момент 
верстки номера) провести виїзне 
засідання Львівської облради — 
й ухвалити рішення про підтримку 
Євромайданів і відставку уряду 
Миколи Азарова.

Євромайдан — переважно молоді 
люди, студенти. Акція відме-
жовується від спроб політизації. 
Активісти постійно закликають 
учасників протесту бути толерант-
ними, не реагувати на провокації, 
не поширювати різних „стра-
шилок“. Майдан вимагає від ВРУ 
прийняття відповідних законів, 
від Віктора Януковича — у ці дні 
у Вільнюсі підписати УА з ЄС. До 
слова, на початку тижня євроко-
місари заявляли, що „пропозиція 
підписати безпрецедентну угоду 
залишається на столі“.

Роман Романів, студент четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Я за ЄС, бо хочу мати гарне майбутнє!“
Я за Євросоюз, бо хочу мати гарне майбутнє. А за нього 
потрібно боротися. В неділю ходив на акції протесту 
у Львові — було дуже класно, атмосфера неймовірна. 
Також збираюся до Києва, і мені зовсім не страшно.

Василь Пакуш, студент другого курсу ОКР спеціаліста 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій:

„Розмістили на костелі єзуїтів стяг ЄС“
Кожен свідомий українець повинен чітко заявляти 
свою громадянську позицію. Україна — європейська 
держава, і я підтримую прагнення підписати угоду з 
ЄС! Активно долучаюся до Євромайдану. Ми з друзями 

розмістили на костелі єзуїтів стяг ЄС розміром 14 на 22 метри.

Іван Хома, доцент кафедри історії України та 
етнокомунікацій Львівської політехніки:

„Це вияв громадянської позиції“
Участь у подіях, пов’язаних із українським державот-
воренням, — це вияв громадянської позиції. Нині 
стоїть питання геополітичного вибору України, який 
визначатиме її розвиток на десятиліття. Якісно нова 
держава — це не питання дня, року, а це велика праця. 
Але саме з таких акцій починаються зміни, маленькі і потім великі. На 
вихідних я був у Києві. У неділю на мітинг зібралося понад 100 тисяч. 
Думаю, Євромайдан перевершив очікування як опозиції, так і влади. 
Позитивно, що долучається багато молоді, нема політичних лозунгів, 
адже людей насамперед об’єднують цінності. Але, мені здається, процес 
дещо слабо організований (зокрема з боку народних депутатів, захище-
них законом). Важливо координувати дії, викорінювати провокаторів, 
яких там вистачає.

Дмитро Возний, магістрант першого курсу Інституту 
економіки і менеджменту, голова колегії та профбюро 
студентів ІНЕМ:

„Беру участь у мітингах, інформую 
студентів“
Підтримую позицію студентів. Брав участь у студент-
ській ході, мітингах біля пам’ятника Шевченкові у Льво-
ві. Інформуємо, залучаємо студентів ІНЕМ. На мою дум-

ку, паралельно з вимогою підписання Угоди про Асоціацію з ЄС потрібно і 
дуже важливо ставити питання про зміну владної верхівки, реформування 
силових структур, судової системи і т.д. Євроінтеграційні процеси дадуть 
результат лише тоді, коли зміняться люди біля керма влади.

Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА
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Закінчення на 8 с. m

співпраця

Для майбутніх реставраторів 
і для Львова

18 листопада у на-
шому університеті 

Німецьке товариство 
міжнародного співро-
бітництва GIZ підпи-
сало акт про передання 
матеріально-техніч-
ного устаткування для 
реставраційної май-
стерні каменю Львів-
ської політехніки.

Під час зустрічі представники сто-
рін-підписантів поспілкувалися 
між собою. Політехніку репрезен-
тували зокрема ректор Юрій Боба-
ло, завідувач кафедри реставрації 
та реконструкції архітектурних 
комплексів Микола Бевз, іноземних 
партнерів — керівник проекту GIZ 
у Львові Іріс Ґляйхманн, експерт 
із реставрації каменю Дірк Брюґ-
ґеманн.

У вересні 2012 року GIZ і Полі-
техніка уклали угоду про співпрацю 
у вдосконаленні майстерні рестав-
рації каменю: виш зобов’язався ви-
ділити і відремонтувати додаткові 
приміщення на вул. Кн. Романа, 1, 
а іноземці — забезпечити матері-
ально-технічне устаткування (сума 
закупівель — 72 тис. 724 грн.) і кон-
сультаційні послуги німецьких екс-
пертів із реставрації каменю та 
оновлення будівель. За словами Іріс 
Ґляйхманн, пристрої для обробки ка-
меню (ручні знаряддя, станки різних 
видів, шліфувальні машинки, дрелі) 

та спільні з німецькими фахівцями 
тренінги, проекти (як уже реалізо-
вана реставрація статуї Меркурія, 
скульптур палацу Любомирських на 
площі Ринок, 10) допоможуть сту-
дентам набути практичних навичок. 
Ректор Юрій Бобало подякував парт-
нерам за фінансову й консультаційну 
підтримку.

Співпраця між GIZ і універси-
тетом — один з аспектів проекту 
„Муніципальний розвиток та онов-
лення старої частини міста Льво-
ва“, який спільно втілює німецьке 
товариство і Львівська міська рада. 
Тож, як слушно зауважив ректор 
Політехніки, одержані інструмен-
ти не тільки покращать підготовку 
фахівців, будуть використовува-
тись для практичних занять, а й для 
виконання робіт у Львові, де зо-
крема в центральній частині міста 
чимало об’єктів із каменю потребує 
реставрації.

Ірина ШУТКА

презентація

УВУ: вчора, 
сьогодні, 
завтра
В актовій залі Політехніки 

20 листопада відбулася пре-
зентація діяльності Україн-
ського вільного університету 
в Мюнхені, яку, на прохання 
Міжнародного інституту осві-
ти, культури та зв’язків з діа-
спорою, провела ректор УВУ 
професор Ярослава Мельник.

Презентація відбулася в рам-
ках підготовки до свят ку вання 
200-ліття від дня народження 
Тараса Шевченка, і за нею мож-
на було спостерігати в режимі 
онлайн.Членами професорської 
колегії УВУ є й наші політехні-
ки — завідувач кафедри теоре-
тичної та прикладної економіки 
професор Жанна Поплавська та 
кандидат економічних наук Пе-
тро Стецюк.

Відкриваючи імпрезу, ректор 
Львівської політехніки професор 
Юрій Бобало відзначив, що зу-
стріч з ректором УВУ — це уні-
кальна нагода більше дізнатися 
про відомий навчальний заклад 
поза межами України, викладан-
ня дисциплін в якому ведеться 
українською мовою. Він підкрес-
лив, що з цим провідним центром 
україністики Західної Європи, 
що має унікальну історію, тра-
диції, багаті бібліотеки та архів, 

офіційно

Львівська політехніка за євроінтеграцію України 
у мирний цивілізований спосіб

Академічна спільнота Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ висловлює під-

тримку стратегічного курсу України на інтеграцію 
з Євросоюзом. Це положення зафіксоване в Законі 
України „Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики України“ і послідовно реалізується 
нашою державою.

Ми закликаємо Президента України Віктора Янукови-
ча докласти всіх зусиль, аби підписати під час саміту 
європейських лідерів у Вільнюсі угоду про асоційоване 
членство України в Євросоюзі.

Ми з розумінням ставимося до активної громадян-
ської позиції своїх студентів, які прагнуть того, аби 
наша країна зробила свій історичний доленосний вибір 
і стала в майбутньому повноправним учасником євро-
пейського співтовариства.

Це — їхнє право. Це — вибір кожної окремої людини.
Виходячи з цього, ми дотримуємося тієї позиції, що 

брати чи не брати участь у протестних акціях — це осо-
биста позиція кожного. Зараз навчальний процес у Львів-
ській політехніці триває згідно із розкладом занять.

Прес-служба  
Національного університету „Львівська політехніка“
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Чому Ви долучились до конкурсу ім. Яцика?
Здавалося б, українську мову 

щораз більше утискають, щораз 
менше чуємо її з екранів теле-
візорів, україномовні радіо-
станції можна перелічити на 
пальцях однієї руки, політична 
еліта, творячи законодавчу 
основу для українського наро-
ду, здебільшого послуговується 
мовою сусідньої держави, чима-
ло компаній ігнорують україно-
мовного споживача, маркуючи 
свої товари лише чужими мова-
ми, послуговуючись принципом 
„И так пой мут“. . .  Але незважаю-
чи на це, дедалі більше співаків 
та гуртів презентують пісні 
українською мовою.

І серед студентів зацікавлен-
ня рідною мовою зростає. 
Таким міркуванням поділився 
заві дувач кафедри україн-
ської мови ІГСН Львівської 
політехніки Геннадій Вознюк. 
Спостерігаючи за щорічним 
перебігом конкурсу знавців 
української мови імені Петра 
Яцика, він відзначає постійне 
зростання кількості охочих 
серед політехніків продемон-
струвати добре знання мови.

Цього року в Політехніці ви-
явилося 84 охочих серед не-
філологів та 42 серед філологів 
(позаяк конкурс відбувався 
в розпал модульного тижня, 
прийти змогли не всі, відповід-
но було 77 учасників-нефілоло-
гів та 33 філологи), здебільшого 
студенти молодших курсів 
(саме їм викладають україн-
ську мову як предмет).

Цьогоріч письмовий та усний 
етапи об’єднали в один, 
відтак завдання містили не 
лише теоретичні та практичні 
питання (скласти речення 
з поданими словами, поясни-
ти значення слів, підібрати 
синоніми чи антоніми, утво-
рити форму певних відмінків, 
зредагувати речення тощо), 
а й передбачали розгорнуті 
відповіді та розмірковування 
на тему.

Творче завдання — написати 
твір-мініатюру на одну з пода-
них п’яти тем (сформульовані 
за цитатами Тараса Шевчен-
ка) — було однакове і для 
філологів, і для нефілологів.

Наталія Терендій, студентка другого курсу Інституту права та 
психології:

„На конкурс записалося майже півгрупи“
Записалася на конкурс через командний дух — із нашої гру-
пи зголосилося 8 чи 9 охочих. Запорука моєї перемоги се-
ред нефілологів — віра в себе та праця. Знання — це довгі 
години навчання та практики. Найкращою базою для моїх 
знань стала підготовка до ЗНО перед вступом (я набрала 

з української мови 199,5 бала), тому перед конкурсом мені вистачило двох 
вечорів, щоб переглянути конспекти та пригадати базові питання. Зрештою, 
щодня я розмовляю здебільшого літературною мовою. Мої друзі сприймають 
це нормально, поважають мене за це. Дехто навіть намагається наслідувати.

Володимир Онисько, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Це можливість здобути нові знання“
Беру участь у конкурсі вдруге поспіль. Минулого року мені 
вдалося посісти друге місце, а цьогоріч другий курс, який досі 
вивчає українську мову, „посунув“ нас із одногрупницею з при-
зових місць. Мені дуже цікаво брати участь, бо щоразу нові за-
вдання дозволяють не лише пригадати свої знання, а й здобути 
нові. А також це певний дух азарту. Шкода, що цього року не було усного туру.

Вікторія Мацькович, студентка другого курсу Інституту права 
та психології:

„Мова дуже важлива для журналіста“
Участь у конкурсі беру вдруге. Позаяк здобуваю фах журналіс-
та, мова для мене дуже важлива, це інструмент нашої праці. 
Тому мусимо постійно вдосконалюватися. Хотілося переві-
рити власні мовні рубежі, порівняти зі знаннями колег. Своїм 
результатом я задоволена. Особливо враховуючи, що ми на-
справді не готувалися, бо були дуже завантажені.

Антонія Мойса, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Хотіла порівняти себе з іншими“
Я вперше спробувала себе, було цікаво перевірити свій рі-
вень знань, порівняти з людьми різних курсів. Мені не ви-
стачило одного бала до призового місця. Але я задоволена 
своїм результатом.

Наталія Козак, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Для мене це вже традиція“
Для мене участь у конкурсі вже стала доброю традицією, ще 
починаючи зі шкільного віку. Не піти на конкурс Яцика — це 
прожити рік даремно. У третьому класі я посіла третє місце 
на обласному конкурсі. А цьогоріч — перше серед філоло-
гів на університетському етапі. Завдання для нас не були 

складні, ми постійно стикаємося з такими випадками. Думаю, написати твір-
мініатюру мені вдалося краще за колег.

Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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нова лабораторія

„Геотераса“ на даху Політехніки
„Геотераса“ — це від-

крита геодезична лабо-
раторія, яка знаходиться на 
даху другого навчального 
корпусу Політехніки. Тут 
з допомогою сучасного 
обладнання студенти змо-
жуть виконувати широкий 
спектр геодезичних вимірів

Всі виміри — з однієї 
лабораторії
Відкриття „Геотераси“ 19 лис-
топада стало завершальним 
акордом Темпус-проекту „Геоін-
формаційні технології для сталого 
розвитку в східних сусідніх країнах“, 
який реалізовували в Інституті гео-
дезії впродовж трьох років. Стрічку 
урочисто перерізали проректор По-
літехніки Дмитро Федасюк і Волкер 
Зірн, представник компанії Trimble 
(зокрема офісу в Штутґарті) — ві-
домого геодезичного бренду, що 
пропонує широкий спектр спеці-
алізованих геодезичних приладів. 
Оглянути лабораторію просто неба 
присутніх викладачів, студентів, 
гостей запросив директор ІГДГ Кор-
нилій Третяк, який розповів:

— У лабораторії розміщено 
обладнання, закуплене в рамках 
Темпус-проекту: тахометри, GPS-
приймачі, лазерний сканер FARO. 
Крім цього, безпілотні літальні апа-
рати: один ми закупили у компанії 

Trimble за кошти іншого міжнарод-
ного проекту, ще два — результат ко-
операції кафедри фотограмметрії та 
геоінформатики Політехніки і фахів-
ців КПІ (вони розробили літальний 
апарат, а професор Глотов із нашого 
університету — фотограмметричну 
частину). В лабораторії 21 робоче 
місце. Студенти, починаючи з 2 кур-
су, можуть працювати тут під час ла-
бораторних, у позанавчальний час. 
Раніше ми проводили заняття під 
корпусом, в умовах обмеженої ви-
димості, або виїжджали в Бережани 
чи інші місця. Тепер — завдяки ви-
гідному розташуванню лабораторії 
і спеціальній апаратурі, дзеркалам-
відбивачам, що розміщені у місті, — 
безпосередньо в самій лабораторії 
можна проводити весь спектр за-
вдань: визначення кутів, координат, 
відстаней і т. д.

Поступ у науці
Як зазначив професор Корни-
лій Третяк, внаслідок проекту 
вдалося не тільки оновити ла-
бораторне обладнання, зміни-
ти — з орієнтацією на західні 
освітні стандарти — навчаль-
ні програми, навчально-мето-
дичну базу, а й здійснити по-
ступ у науці:

— Завдяки проекту маємо 
вагомі зміни в науковій пло-
щині. Це новий напрям дослі-
джень — лазерне сканування 

об’єктів історичного середовища — 
дерев’яних церков, які ввійшли до 
списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Цей проект ми реалізовували спіль-
но зі Львівською обладміністрацією 
впродовж двох років. Завдяки новому 
обладнанню ми також запропонува-
ли Національному антарктичному 
науковому центру нові підходи до 
вивчення льодовиків, змін клімату 
в Антарктиці. Для цих досліджень 
плануємо використати і безпілотний 
літак, який придбали у Trimble. Не-
щодавно на нараді в Українському 
антарктичному центрі домовились 
із партнерами з Данії — компанією 
Teledine Reson — про спільну екс-
педицію у 2014 році для підводного 
сканування рельєфу океанічного дна 
і території біля станції Академік Вер-
надський.

Ірина ШУТКА

конкурс

Найкращі знавці мови — філологи й журналісти

Минулої суботи, 23 листопада, у Львові відбувся обласний 
етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 

Від Львівської політехніки у ньому взяли участь Наталія Козак  
(ФЛ-25) та Наталія Терендій (ЖР-21) — переможниці 
університетського етапу, який проходив 19 листопада.

У вівторок, коли більшість спудеїв 
святкувало День студента, шану-
вальники української мови зма-
галися своїми знаннями. У 117-ій 
та 217-ій аудиторіях І корпусу зі-
бралися відповідно філологи (для 
яких мова — основа професії) та 
нефахівці, які вивчають українську 
в межах одержання базової вищої 
освіти.

За оцінками журі, крім двох пе-
реможниць, високі результати по-
казали й багато інших учасників. 
Зокрема, друге й третє місця серед 
філологів посіли відповідно Тетяна 
Іванишин та Іван Козак, серед не-
філологів — Ольга Романська (ЖР-
21) та Тетяна Стадник (ФК-41). Крім 
цього, по троє учасників відзначили 
заохочувальними преміями — Ан-

тонію Мойсу (ФЛ-22), Юлію Денис 
(ФЛ-24), Марту Василів (ФЛ-31), 
Сергія Теплінського (БД-16), Ві-
кторію Мацькович (ЖР-21), Галину 
Грицишин (ЖР-11). Від переможців 
їх відділяли лише 1 – 2 бали.

Усі переможці та призери, крім 
премій, одержали цікаву книжку: 
голова журі завідувач кафедри укра-
їнської мови Львівської політехніки 
Геннадій Вознюк вручив кожному 
подарунок від Ірини Фаріон — її 
монографію „Мовна норма: зни-
щення, пошук, віднова (культура 
мовлення публічних людей)“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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litteris et artibus

Молоді науковці світу 
зібралися в Політехніці
ІV Міжнародний молодіжний фестиваль науки „Litteris et Artibus“ три-

вав у Національному університеті „Львівська політехніка“ з 21 до 
23 листопада. Цьогоріч на один із наймасштабніших в Україні наукових 
форумів з’їхалося до Львова понад 800 науковців із дванадцяти країн сві-
ту. Про важливість проекту свідчить те, що „Litteris et Artibus“ став пере-
можцем Гранту Президента України для обдарованої молоді за 2012 рік.

Хоч фестиваль і нау-
ковий, та розпочався 
він мелодіями „Мета-
ліки“ й „Океану Ель-
зи“, які, серед кількох 
класичних компози-
цій, виконав під час 
реєстрації учасників 
струнний квартет 
„Рококо“.

— „Litteris et Arti-
bus“ у Львівській по-
літехніці згуртовує 
й мобілізує молоде 
наукове середовище 
України. 2011-го року учасники фес-
тивалю зініціювали створення Ради 
молодих вчених при Держінформна-
уки, яка цього разу вже є співорганіза-
тором наукової зустрічі. Ми є свідка-
ми того, як молода наука стає на ноги, 
кріпне, народжує нові, надзвичайно 
цікаві ідеї. Адже знаємо, що рево-
люційні винаходи, високі звершення 
можливі саме на перетині різних наук 
і галузей знань, — відзначив під час 
відкриття заходу почесний президент 
ВМГО „Національний студентський 
союз“ Анатолій Ігнатович.

Також присутніх привітали про-
ректор із науково-педагогічної робо-
ти професор Анатолій Загородній, за-
ступник міського голови Львова Олег 
Березюк, голова Ради молодих вчених 
Львівської політехніки Оксана Юри-
нець, співзасновник та член Ради ди-
ректорів компанії SoftServe, яка стала 
офіційним спонсором цьогорічного 
фестивалю, Тарас Вервега, а також 
організатор заходу, старший викла-
дач кафедри соціальних комунікацій 
та інформаційної діяльності ІГСН 
Олександр Березко. Саме він створив 
проект наукового фестивалю і пере-
міг із ним у конкурсі на отримання 
Гранту Президента для обдарованої 
молоді.

Науковий захід об’єднав 9 міжна-
родних наукових конференцій. Нау-
ковці завітали з усієї України, Польщі, 

Австрії, Німеччини, Молдови, Росії, 
Румунії та інших країн.

Традиційно метою „Litteris et 
Artibus“ є сприяння формуванню мо-
лодої української наукової еліти та 
розвиток міжнародної співпраці. 
В межах фестивалю відбувся міжна-
родний круглий стіл, присвячений су-
часним проблемам молодіжної науки, 
в якому взяли участь представники 
міжнародних та українських молодіж-
них громадських організацій науко-
во-освітнього спрямування: EuroDoc 
(Європейська федерація національних 
асоціацій молодих науковців), MILSET 
(Всесвітній рух за проведення дозвілля 
в науці і техніці), Національні ради ас-
пірантів Польщі (KRD та PDUT), Рада 
молодих учених при Держінформна-
уки України, Національний студент-
ський союз України та інші. Окремим 
питанням круглого столу були перего-
вори щодо вступу України в EuroDoc, 
що сприятиме інтеграції української 
наукової молоді у європейську та сві-
тову наукову спільноту.

Крім господарів — Ради молодих 
науковців, Колегії та профкому сту-
дентів і аспірантів Львівської політех-
ніки, співорганізаторами фестивалю 
стали Рада молодих учених при Держ-
інформнауки України і ВМГО „Націо-
нальний студентський союз“.

Анна ГЕРИЧ

коротко

П’ять бібліотекарів із Укра-
їни стажувалися в бібліо-
теках США. До Вашингтона 
і Чикаго 7 – 16 листопада 
у межах програми „Від-
критий Світ“ за сприяння 
проекту ЕЛІБУКР та Киє-
во-Могилянської Фундації 
в Америці їздив і Сергій На-
заровець — бібліотекар НТБ 
Львівської політехніки.

15 – 16 листопада 2013 року 
в Донецькому національно-
му університеті економіки 
і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського від-
бувся конкурс дипломних 
робіт зі спеціальності 
„Облік і аудит“. Дипло-
мом ІІ ступеня нагороджено 
студентку кафедри обліку 
та аналізу ІНЕМ Львівської 
політехніки Христину Сало 
(керівник роботи — доцент 
Любомир Пилипенко).

На засіданні Ради молодих 
учених Львівської полі-
техніки в листопаді 2013 р. 
відбулася презентація 
проектів молодих науков-
ців на отримання гранту 
університету. Як повідомила 
асистент кафедри ЗМД Кате-
рина Дзюбіна, представлені 
проекти викликали жваву 
дискусію та обговорення 
серед учасників засідання. 
З представленими проек-
тами можна ознайомитися 
на сайті РМВ за посиланням 
http://rmv.lp.edu.ua/grantslp.htm.

Державне агентство з пи-
тань науки, інновацій та 
інформатизації оголо-
сило конкурс проектів на 
отримання грантів Кабміну 
колективам молодих учених 
на 2014/2015 роки. Про це 
повідомив голова Держін-
формнауки Володимир Семи-
ноженко. За його словами, 
конкурс за пріоритетними 
напрямами науки і техніки 
триватиме 20 грудня — 
30 грудня. Грант у розмірі 
до 1 млн грн. може отримати 
колектив молодих учених 
(максимум 10 осіб), вік яких 
не перевищує 35 років.

За матеріалами інформагенцій
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круглий стіл

Російські студенти закликають нас  
іти на Захід
Саміту „Східного партнерства“, який розпочався сьогодні у Вільню-

сі, присвятили 15 листопада круглий стіл на кафедрі політології та 
міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук 
Львівської політехніки. У розмові на тему „Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС: виклики та перспективи“ науковці й викладачі ка-
федри, студенти-політологи, депутати Львівської обласної ради та 
магістри Російського державного гуманітарного університету в Москві 
намагалися спрогнозувати нинішній день. Здається, що реального сце-
нарію не передбачив ніхто.

У своїй доповіді доцент кафедри 
Юрій Тишкун говорив про струк-
туру Угоди та процес вступу в дію 
цього документа. Він зазначив, 
що підписання Угоди могло б бути 
позитивним для України в кількох 
моментах: вона передбачає імпле-
ментацію в українське законодав-
ство 300 директив ради і парламенту 
ЄС; чітко відділяє Україну від інших 
держав пострадянського простору, 
скасовуючи всі міжнародні стандар-
ти типу ГОСТ, які було ухвалено до 
1992 року. На території України ді-
ятимуть лише стандарти ЄС. Стаття 
43 Угоди визнає Україну державою 
„третього світу“. Країною, яка роз-
вивається, Україну називають на 
основі рейтингів Світового банку, 

ОБСЄ та МВФ. Цей момент присут-
ній у тексті документа з ініціати-
ви української сторони і передба-
чає певні економічні послаблення 
у сфері торгівлі.

Уже тоді Юрій Тишкун чітко ви-
словив свій сумнів щодо можливості 
виконання Україною умов Євросо-
юзу, а відтак і успішного результа-
ту саміту. Думки політологів, які, 
очікувано, на Західній Україні самі 
є прибічниками євроінтеграції, в ту 
мить розділилися, — оптимізм пе-
реважав.

Позитивні й негативні наслідки 
Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС розглянули студенти Христи-
на Пороховник та Станіслав Охрем-
чук. Як лідери європейських структур 

оцінювали рівень політичної волі 
нашої влади, розповів асистент ка-
федри Микола Яворський, а власне 
бачення „дилеми Схід-Захід“ пред-
ставили депутати ЛОР Оксана Юри-
нець („Удар“) та Святослав Шереме-
та (НРУ).

— Відмова від зближення з ЄС 
може сприяти швидкому форму-
ванню в Україні авторитарного по-
літичного режиму, бо тільки такий 
може стримувати впливи Росії. Хо-
тілося б вірити, що станеться диво, 
й Угода про асоціацію з ЄС попере-
дить встановлення авторитариз-
му, — „мріяв“ Святослав Шеремета.

— Росія не має зупиняти вас, бо 
шлях у ЄС — єдина дорога до демо-
кратії та підвищення рівня життя. 
Реакція Росії — доказ того, що вона 
досі не сприймає Україну як повно-
цінного партнера. Ситуація складна, 
але я бачу, що українці хочуть руха-
тися на Захід, а влада мусить прислу-
хатися до волі народу, — зауважив 
один із семи студентів РДГУ в Москві, 
які перебували в Політехніці за про-
грамою міжнародного обміну, Вадим 
Шнейдер.

семінар

Вік — інформаційний, а людина — бренд
18 листопада з ініціативи очільниці СНО Марти Кушлик та за спри-

яння координатора Ігоря Васюника, семінар на тему „Фінансова 
грамотність“ для магістрів кафедри адміністративного та фінансового 
менеджменту Інституту післядипломної освіти Львівської політех-
ніки, учасників студентської наукової організації Ex professo прове-
ли представники компанії „OVB Алфінанц Україна“ Андрій Касій та 
Йосип Антонів.

Лектори говорили позмінно, за-
барвлюючи конкретні дані цікави-
ми фактами, прикладами з власно-
го досвіду, не соромилися навіть 
озвучувати власні мрії. Почалася 
розмова зі запитання: хто бажає 
працювати до 40 років, а хто — до 
60? Правильною відповіддю фінан-
систи визнають „до 40“: людина має 
мати в запасі кілька десятиліть на 
вільне втілення власних мрій. Зро-
зуміло, що, підкріплені фінансовою 
свободою, мрії стають реальністю 
швидше.

— Ми всі народжуємося з рів-
ними можливостями для заробітку, 
маючи різні таланти. Доба індустрі-
алізму минула. Світом володіє ін-
формація, планетою рухають ідеї. 
Єдина найбільша відмінність між 
інвесторами, власниками великого 
бізнесу й найманими працівниками 
зі середньою заробітною платою 
2500 гривень у тому, що багаті ганя-
ються за активами (те, що приносить 
новий дохід), бідні шукають грошей 
і вкладають у пасиви (авто, кварти-
ра), — відзначив Йосип Антонів.

Фінансова й особистісна успіш-
ність, якщо слідувати за міркуван-
нями гостей, розпочавшись із мрії 
і правильного мислення про акти-
ви, веде через усвідомлення власної 
відповідальності, постійний само-
розвиток особи, добру орієнтацію 
на ринку праці, вибір оточення (яке 
в середньому гальмує розвиток осо-
бистості на 50 �), вміння аналізувати 
процеси та власні дії до створення 
цілісної конкурентоспроможної лю-
дини-бренду. При цьому, зазначили 
фінансисти, 100 � успіху розкладаєть-
ся на доданки, з яких 8 � — це знання, 
32 � — спілкування, вміння зацікави-
ти, переконувати, мотивувати, 60 � — 
поведінка особи (морально-етична 
постава, дії в конкретних ситуаціях).

Сторінку підготувала  
Анна ГЕРИЧ
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Львівська політехніка 
нині налагоджує тісну 
та плідну співпрацю. 
Юрій Ярославович 
висловив сподіван-
ня, що УВУ, який по-
ширює за кордоном 
знан ня про Україну 
та інтегрує українську 
науку в європейський 
простір, стане для Політехніки не-
замінним джерелом унікальних ма-
теріалів, акумульованих та система-
тизованих в його архіві.

Представляючи гостю, Ірина 
Ключковська сказала, що „УВУ, 
створений 1921 року в Мюнхені, 
з тривалим осідком у Празі і повер-
нений у післявоєнний час знову до 
Мюнхена, — ще одна вагома причи-
на любити Україну і пишатися нею“. 
Однак вона із сумом відзначила, 
що держава не лише повністю усу-
нулася від підтримки українських 

центрів за кордоном, 
а й досі не спромогла-
ся „інтегрувати їхні 
здобутки з освітнім 
і науково-педагогіч-
ним простором самої 
України“.

З коротким сло-
вом-презентацією про 
діяльність УВУ, його 
історію, сучасне жит-
тя і плани на майбутнє 
виступила 25-й рек-

тор вишу і вперше жінка — Ярослава 
Мельник. Її розповідь доповнювали 
світлини з життя університету (за 
допомогою проектора). Як відзна-
чила доповідач, університет свою 
місію нині бачить не тільки в розви-
тку українознавчих студій у Західній 
Європі, їх зміцненні і поширенні. 
Ця місія полягає ще й у відкритості 
для співробітництва в різних сферах 
і з різними інституціями, а також 
і для студентів з України. Користу-
ючись нагодою, вона запросила їх 
вступати на магістерські і докторські 

студії трьох факультетів: державних 
та економічних наук, філосовський та 
україністики, адже, окрім отримання 
вищої освіти, в УВУ можна поєднати 
європейський та український освітній 
і науковий досвід. Ярослава Мельник 
подарувала МІОКу історичні і сучас-
ні видання.

Декан факультету журналістики 
Франкового університету профе-
сор Михайло Присяжний, прорек-
тор з питань стратегії і розвитку 
УКУ доктор Юрій Логуш, помічник 
голови Західного наукового центру 
НАН України Євгеній Захарчук та 
інші своїми виступами доповни-
ли презентацію Ярослави Мельник 
про діяльність визначних людей, які 
творили і творять історію УВУ. На-
прикінці Ярослава Мельник відпо-
віла на численні запитання із зали. 
Імпрезу органічно доповнив своїми 
піснями Народний ансамбль банду-
ристів „Заспів“ під орудою Христи-
ни Залуцької.

Катерина ГРЕЧИН

конференції

Інноваційні комп’ютерні технології 
у вищій школі
Під такою назвою 

19 – 21 листопада 
пройшла V науково-
практична конферен-
ція, яку організувала 
і провела Львівська 
політехніка.

В роботі конференції взя-
ли участь науковці з вишів 
Львова, Києва, Хмель-
ницького, Луцька, Ми-
колаєва, Харкова, Умані, 
Івано-Франківська, Кри-
вого Рогу та Черкас, які 
зібралися у Львові, щоб 
поділитися своїми напра-
цюваннями теоретичних 
і практичних досліджень 
у галузі інформатизації, 
обмінятися досвідом, 
проаналізувати пробле-
ми, які виникають під час 
розробок та в конкретно-
му застосуванні інтерак-

тивних, комп’ютерних та 
інфокомунікаційних тех-
нологій у навчальному 
процесі вищих навчаль-
них закладів, поговорити 
про дальший розвиток 
актуальних напрямів ін-
форматизації, практич-
не використання досвіду 
в застосуванні інтерак-
тивних, комп’ютерних 
технологій тощо.

Вітаючи учасників 
конференції, проректор 
із науково-педагогічної 
роботи Дмитро Федасюк 
відзначив, що „стан та 
перспективи розвитку 
системи освіти у вишах 
України і за кордоном 
нині прямо залежать від 
рівня впровадження ін-
новаційних інформацій-
них комп’ютерних техно-
логій, розробок та впро-

вадження нових методик 
організації навчального 
процесу, від сучасних ме-
тодів прийняття рішень та 
нових підходів управління 
навчальним закладом“.

Упродовж трьох днів 
роботи конференції було 
заслухано понад 30 допо-
відей, які прозвучали під 
час пленарних засідань 
та в семи секціях. Учас-
ники конференції шука-
ли оптимальні шляхи ви-
користання інтегрованої 
інформаційної системи та 
сучасних інформаційних 
технологій в навчальному 
процесі: з одного боку — 
як основи інновацій-
ної системи управління 
університетом, з іншо-
го — як засобу створення 
більш адекватних умов 
для розвитку креативних 

здібностей студента, ін-
дивідуалізації процесу 
навчання та забезпечен-
ня якості навчального 
процесу.

На конференції мова 
також йшла про техноло-
гії та засоби вимірюван-
ня й оцінювання якості 
знань, інформатизацію 
навчального процесу, ін-
терактивні засоби навчан-
ня, інноваційні інформа-
ційні технології в освіті 
та інноваційні технології 
навчання. В рамках конфе-
ренції відбувся майстер-
клас „Засоби для створен-
ня інтерактивного на-
вчального контенту“, який 
провів генеральний дирек-
тор видавничої групи ВHV 
Олександр Поляков.

Катерина ГРЕЧИН

презентація

УВУ: вчора, сьогодні, завтра
m Закінчення.  
Початок на 3 с.
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освітньо-бізнесові мости

Міжнародна сертифікація — на практиці
Студенти-магістри спеціальності „Адміністративний менеджмент 

та управління фінансово-економічною безпекою“ ІПДО Львівської 
політехніки відвідали СП ТзОВ „Сферос-Електрон“. Екскурсія відбу-
лася у межах проекту „Освітньо-бізнесові мости“.

„Сферос-Електрон“ — спільне укра-
їнсько-німецьке підприємство, яке 
знаходиться у Львові й виготовляє 
автономні рідинні підігрівачі для 
автобусів, ресиверів, паливних ба-
ків, деталі лазерного розкрою та не-
стандартне обладнання.

Позаяк компанія має Сертифікат 
відповідності системи управління 
якості вимогам ISO 9001:2008, сту-
дентам запропонували відвідати 
СП ТзОВ „Сферос-Електрон“ як на-
очний приклад застосування полі-
тики якості.

Екскурсію провела заступник 
директора з якості Наталія Шу-
ляр. Студентів ознайомили з усі-
ма виробничими етапами (прийо-
мом сировини та комплектуючих 
на склад, виробничою ділянкою 

початкової обробки, процесом 
тестування основних деталей, до-
укомплектуванням), зі зварюваль-
ним цехом, складом готової про-
дукції і на завершення — готовим 
обігрівачем.

Спудеї дізналися, як здійснюєть-
ся контроль за якістю на початковій 
стадії прийому сировини і комплек-
туючих від постачальника, хто і за 
що несе відповідальність, як і хто 
саме перевіряє відповідність вимо-
гам, як продукція складується тощо. 
Продемонстрували й виробництво: 
як здійснюється порізка металу, як 
з нього формуються деталі, як вони 
зварюються і отримують форму 
готової продукції. Особливу увагу 
приділяють тут якості на всіх ви-
робничих процесах.

У своїй розповіді представник 
підприємства зазначив, що пріо-
ритетні завдання роботи підпри-
ємства — це постійне залучення 
клієнтів, співпраця з закордонни-
ми партнерами, покращення умов 
праці. Також відповідно до вимог 
культури виробництва підприєм-
ство постійно підвищує рівень ав-
томатизації виробничих процесів 
та модернізує обладнання. У про-
цесі виготовлення підігрівачів 
використовують широку номен-
клатуру спеціалізованих штампів, 
зварювальних автоматів, напівав-
томатів тощо.

Екскурсія була дуже актуальна, 
оскільки в межах проекту „Освіт-
ньо-бізнесові мости“ студенти роз-
робляють і свій проект, зокрема 
у сфері якості.

Роман ВАСЬКІВ,  асистент  
кафедри адміністративного та 

фінансового менеджменту

зустріч

У четвер в Інституті підприємництва та перспективних технологій Політехніки 
відбулася зустріч із відомим львівським розробником ігор Максимом 

Гринівим (студія Mokus Games). Захід із творцем найкращої гри 2011 року 
Contre Jour (премія від Apple) організувала кафедра фундаментальної 
підготовки ІППТ

У розробці ігор настільки  
складно, як і цікаво

Впродовж півтори години гість го-
ворив про різне, насамперед про 
професійне: внутрішню кухню роз-
робників ігор і гейм-індустрії, яка 
давно обійшла „Голлівуд“. За його 
словами, десять років тому, коли 
діяла „вітринна модель“, успіш-
ною була лише та гра, яка потра-
пляла на вітрину, і заробляли на 
цьому паблішери, тобто видавці, 
які займалися розповсюдженням 
гри. Нині ж, у часи цифрової дис-
трибуції шлях до споживача ко-
ротший, без посередників — через 
інтернет-магазин. І така схема — 
це вже рай не для паблішера, а для 
девелопера: він може і творчо себе 
реалізувати, і заробити на своєму 
продукті. Максим якраз найбільше 
цінує „творчу свободу“, „внутріш-

ню гармонію“ — тому робить ігри 
„під себе“, зрештою, готовий пра-
цювати для десятка людей, аби це 
було щось цікаве і нове; перед тим, 
як братися за роботу, ринок він не 
досліджує, і хоч це підхід не бізне-
совий, а проте „єдино правильний“, 
бо „тільки тоді, коли людина робить 
те, що їй подобається, вона це ро-
бить добре“. Досвідчений практик 
дав кілька порад початківцям: на-
бивати руку порадив на Unity, роз-
повів про переваги C#, ін.

Говорили не тільки про успіх. 
До визнання і вільного плавання 
львів’янин займався різним, був 
найманим працівником; вчився, 
до речі, теж по-різному. Каже 
(з чим не кожен погодився): для 
прикладного програмування уні-

верситетська математика трохи 
віддалена… Сам девелопер любить 
вирішувати складні задачі, шукати 
власні шляхи розв’язку. Не завжди 
однак це вдається: у нього були 
й провали — та розробка, за іде-
єю, мала синтезувати гейм-дизайн 
і музику. Та „ніде не було настіль-
ки складно і настільки цікаво, як 
в іграх“. Максим Гринів має власні, 
часом доволі оригінальні погля-
ди, в дечому надто категоричний. 
Критично оцінює сучасну освіту, 
від дитячої до вищої. Зокрема, 
переконаний, масова освіта й орі-
єнтація на студента-середняка не 
стимулює кращих до розвитку.

Ірина ШУТКА
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вирвані сторінки історії

У листопадові дні Україна вшановує пам’ять жертв Великого терору й Голодомору, але якби 
всіх невинно убієнних українців згадувати навіть щодня, для того знадобиться багато років. 

Усе ж ми будемо відшукувати їхні імена і повертати Україні вирвані сторінки її історії. Доля 
селян, репресованих і замучених у період насильницької колективізації, — одна з них

Українська Голгофа у спогадах 
„куркульського“ сина

Хлібороби спогадів 
не писали?
У пострадянському суспільстві вважа-
ють, що про страшні репресії селян 
у 1920 – 1930 рр. минулого століття 
вперше розповів Олександр Солже-
ніцин у своєму „Архіпелазі ГУЛАГ“. 
Та він вважав, що селяни — „народ 
безсловесний, неписьменний, вони 
ні скарг не писали, ні мемуарів про це 
не залишали“. Російський письмен-
ник і дисидент, на жаль, не знав, що 
в той час, коли він писав ці слова, вже 
були спогади Кузьми Каздоби під на-
звою „Заметений шлях“. Окремим ви-
данням книжка вийшла 1974 р. в Ав-
стралії, але ще в 1958 – 1966 рр. його 
спогади друкувалися з невеликими 
перервами у журналі „Український 
самостійник“ (Мюнхен).

Ім’я автора українцям, на жаль, 
невідоме і його книжки в Україні 
ви не знайдете. А далеко за межами 
нашої країни, читачам діаспори, 
Кузьма Каздоба добре знаний як ав-
тор спогадів про долю „куркулів“ із 
багатого, родючого, хліборобського 
краю — Херсонщини.

У передмові до своєї книжки 
Кузьма Каздоба написав: „Мій про-
відний задум — дати майбутньому 
історику можливість розглянути 
добу нищення українських хліборо-
бів згаданого періоду з первісного 
джерела — свідків того часу“.

Отак світ уперше зі слів очевид-
ця довідався про трагедію селян 
у „щасливій Країні Рад“, коли міль-
йони українців були перетворені на 
„спецпереселенців“ і депортовані 
в тундру й тайгу. Більшість із них 
там і загинула.

Селянський спротив
Зі спогадів Кузьми Каздоби бачимо, 
що радянська влада цілеспрямовано 
нищила не тільки українську інтелі-
генцію і духовенство, які були про-
водом нації, але й працьовитих, воле-

любних селян — госпо-
дарів, які любили свою 
землю, вміли на ній пра-
цювати і готові були її 
обстоювати. Формаль-
ною ж причиною стало 
те, що в Радянському 
Союзі виникла хлібоза-
готівельна криза, в якій 
влада звинувачувала 
українських селян, які, 
мовляв, під впливом 
„куркулів“ відмовля-
лися давати хліб місту. 
Насправді, більшовицька система 
господарювання сама спровокувала 
цю кризу, встановивши диктат у сфері 
ціноутворення, чим зруйнувала еко-
номічні основи ринкових відносин.

Звісно, що селяни протестували 
проти такої аграрної політики. Та 
їхнє небажання підкоритися волі 
держави ще більше посилювало 
агресивність адміністративних ор-
ганів. Каздоба наводить приклади 
активного протесту проти свавілля 
влади. Ось один із них.

У 1929 – 1930 роках у селі Гарбу-
зинка, на його батьківщині, молодь 
організувала невеликий загін на чолі 
зі Сергієм Ненькою. Загін роззброїв 
міліцію, звільнив заарештованих се-
лян. Одночасно виник жіночий рух 
на захист храмів, було утворено жі-
ночу раду, здійснено „перекулачку“ 
(повернення конфіскованого май-
на). Тоді селянки також добилися, 
що замкнені церкви знову стали 
діючі. Але незабаром карні органи 
жорстоко придушили цей виступ. 
Сергія Неньку розстріляли, Михайла 
Купку, зв’язківця загону, порубали 
шаблями. Після цього прокотилася 
нова хвиля арештів.

„Нас засудили на смерть. 
За що?“
Кузьма Каздоба народився 20 лис-
топада 1907 року на мальовничому 
хуторі Новий Ставок Гарбузинської 

волості тодішнього 
Єлисаветського повіту 
Херсонської губернії. 
Його батько — Про-
хор Сергійович Каздо-
ба (1867 – 1932) — був 
селянином-самостій-
ником, за більшовиць-
кою термінологією — 
„політичним та со-
ціально небезпечним 
елементом“. Ще 1921 
року за участь у пов-
станні проти більшо-

вицької влади в 1918 – 1919 роках 
органи ЧК засудили його до смерт-
ної кари, яку згодом замінили на 
десятирічне ув’язнення. Тоді три-
надцятирічний хлопчина стояв по-
руч непритомної матері і тихо пла-
кав. Через вісім років заарештували 
і засудили на пожиттєве заслання 
й самого Кузьму — „куркульсько-
го“ сина, який відмовився зректися 
батька та свого прізвища. Тоді ж, 
на вимогу своїх батьків, його по-
кинула молода дружина, яка була 
при надії.

Велику родину Каздобів вигна-
ли з їхньої хати, конфіскували все 
майно і господарство. Тяжко захво-
рів і помер брат Кузьми Полікарп. 
Мати померла з горя, а батько, 
Прохор Каздоба, загинув від голоду 
і знущань у страшній вологодській 
в’язниці, де не встигали хоронити 
дітей, у місті, в якому депортова-
них та ув’язнених українців було 
більше, ніж корінних мешкан-
ців. Старшу сестру Ганну вивезли 
в північні простори Росії разом із 
шістьома дітьми (двоє немовлят 
там і померли), а її чоловіка Ан-
дрія Черемуху згодом ще й запро-
торили в концтабір у Сиктивкарі 
(Республіка Комі). Брата Михайла 
з дружиною Мариною і трьома ма-
ленькими дітьми вивезли в далекий 
холодний Сибір, а 1937 року роз-
стріляли, звинувативши у зв’язках 
із повстанським загоном Сергія 
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Неньки. Сестра Оксиня з родиною 
втекла на Кавказ, але навіть там 
їх знайшли та заарештували її чо-
ловіка Левка Медвинського. Най-
молодша, Ліда, з якою розлучився 
чоловік і вигнав її з хати, виїхала 
на Донбас. Зазнали жорстоких ре-
пресій й інші родичі, зокрема брат 
Прохора Каздоби Трохим.

Така ж немилосердна доля спіт-
кала й сотні тисяч інших українських 
хліборобів. Автор пише, що йому зда-
валося, що ці північні російські ліси 
з землянками та стодолами з шести- 
або семиярусними дерев’яними на-
рами, на які постійно капала дощо-
ва вода і з яких щоранку треба було 
стягати мертвих (найчастіше дітей), 
вмістили в себе всю Україну. Тут були 
селяни з Київщини, Полтавщини, 
Чернігівщини, Харківщини, Оде-
щини, таврійці з Мелітопольщини, 
українці з Поволжя (там, біля вели-
кої ріки, ще колись осіли їхні пред-
ки, а внуків вивезли за те, що, живучи 
серед російського оточення, вони все 
ще називали себе українцями). Були 
навіть поодинокі галичани, серед 
них — Матвій зі Львова, колишній сі-
човий стрілець, який потрапив у ро-
сійський полон і згодом осів у Таврії, 
звідки всю його родину вивезли на 
північ.

Кузьма Каздоба, посилаючись на 
листи родичів, односельців та роз-
повіді новоприбулих „спецпере-
селенців“ описує також, як гинули 
українські села від жахливого Голо-
домору 1932 – 1933 рр.: „Розповіда-
ли мені очевидці цього жахливого 
голоду та запевняли мене, що голод 
Москва створила штучно, щоб зни-
щити більше нашого народу“.

Автор наводить справедливі, 
повні розпачу й гніву, слова свого 
земляка і товариша по нещастю Се-
мена Максютенка: „… мало радості 
жити в такі часи, коли починають 
верховодити в світі бандити і без-
божники (…). Все своє життя я чесно 
і тяжко робив на землі. Коли ми, се-
ляни, будемо заможні, то і наша кра-
їна буде заможна. Нас засудили на 
смерть. За що? За те, що ми борони-
ли від їх, грабіжників, наше добро, 
нашу кривавицю, боронили від їх, 
насильників, наших жінок і дочок“.

У селищах мук і смерті
У своїх спогадах Кузьма Каздоба 
назвав сотні прізвищ і місцевостей, 
описав усе бачене і чуте на засланні 
у „селищах мук і смерті“ біля Білого 

моря. Так, не маючи навичок роботи 
на лісоповалі, хлібороби степового 
півдня масово калічилися. Від хо-
лоду, голоду, страшних травм вони 
божеволіли, свідомо замерзали на 
морозі. Убогої пайки не вистачало 
навіть на один раз, а необхідно було 
пережити добу та ще й тяжко пра-
цювати.

Автор описує такий випадок: не-
вільники вантажили в Архангельську 
ліс на іноземні пароплави, а моряки 
кинули з палуби в море хліб. Кілька 
голодних стрибнули за ним у холод-
ну воду. До хліба вони доплили, але 
не всім вистачило сили повернути-
ся на берег. Моряки фотографували 
ці сцени… Не раз спецпоселенці 
прив’язували до деревини, яку ван-
тажили, писані кров’ю листи, в яких 
сповіщали світ про свої муки.

Незважаючи на спеціальні за-
слони і жахливі карцери, непокірні 
селяни тікали з неволі. Ловити їх 
допомагали комсомольці, міліція, 
працівники сільрад, місцеві селяни, 
яким за це у нагороду видавали цу-
кор, чай, тютюн (корінне населення 
жило дуже бідно: лише трохи роди-
ла картопля, люди майже ніколи не 
бачили білого хліба, вони побоюва-
лися, що через спецпоселенців не-
доїдатимуть ще більше).

Селяни втікали найчастіше до 
рідних місць, звідки їх повертали 
або ув’язнювали у страхітливих во-
логодських тюрмах. Каздоба згадує 
сім’ю, яка втекла, перебувши кілька 
днів перед тим у льодяному карцері 
на березі Білого моря. Він розпові-
дає, як під час завантажування лісу 
на залізниці група житомирських 
селян зробила на платформі криїв-
ку і втікала разом із дітьми, та вночі 
на зупинці потягу маленький хво-
рий хлопчик заплакав — утікачів 
викрили і запроторили до в’язниці.

З молитвою 
і Шевченковим словом
Українців жорстоко карали за віль-
не слово, рідну пісню. Своєрід-
ною карою для підневільних була 
обов’язкова праця в неділю та в дні 
великих християнських свят. По-
томлені непосильною працею, вис-
нажені голодом, селяни вночі все ж 
спільно творили молитву, ті, котрі 
знали поезію Тараса Шевченка, — 
декламували, а інші слухали. Наш 
великий Кобзар у тих жахливих умо-
вах допомагав невільникам залиша-
тися людьми.

З великою симпатією автор 
говорить про товаришів по недо-
лі — донських козаків, грузинів 
(їх жартома називали — „брати 
Сталіна“), з якими українці діли-
ли свій голодний пайок. Ці вихідці 
з теплого Кавказу не дожили на-
віть до своєї першої біломорської 
весни. З вдячністю згадує Каздоба 
також поодиноких аборигенів, які 
простягали поселенцям руку до-
помоги.

Вижив,  
щоб розповісти  
світові правду
Після кількох невдалих спроб Кузьмі 
Каздобі таки вдалося втекти. Зго-
дом він влаштувався на роботу на 
правах вільнонайманого робітника. 
1937 р. добився звільнення і повер-
нувся в Україну, але воєнна завірюха 
закинула його в Німеччину.

У 1948-му він виїхав з табору для 
переміщених осіб у Фалленпостені 
до Австралії, де впродовж багатьох 
років провадив активну громадську 
діяльність, був серед засновників 
наукового товариства і фундації 
імені Миколи Зерова.

Автор „Заметених шляхів“ пе-
рейшов через тяжкі випробуван-
ня і вижив, щоб розповісти світові 
правду. І хоч сьогодні про варвар-
ське нищення українських хлібо-
робів та інші злочини радянської 
системи написано вже немало, але 
кожен новий спогад, кожна історія 
репресованих українців вражає до 
глибини душі.

Помер Кузьма Каздоба 11 квіт-
ня 1984 р. в Аделаїді. Ймовірно, що 
десь на півдні (в Одеській області) 
живуть його внуки, можливо, й син 
Іван. А в далекій Австралії живе його 
донька від другого шлюбу.

Це було „дикістю,  
якої більшовики з часом 
мали б соромитися“
Звинуваченням автора звучать сло-
ва: „Покарання кількох мільйонів 
не лише чоловіків, а й жінок, ді-
тей (…) були дикістю, якої більшо-
вики з часом мали б соромитися“. 
Але, як бачимо, нинішні комуністи 
зовсім не соромляться за вчинені 
злодіяння і не каються за них перед 
українським народом.

Анна КОС, 
Ярослава ВЕЛИЧКО
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Випробування долі Миколи Римара
Микола Римар, заслужений діяч науки і техніки 

України, знаний у Львівській політехніці 
науковець і керівник, професор кафедри екологіч-
ної політики та менеджменту природоохоронної 
діяльності Інституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола, 
пройшов нелегкий життєвий шлях і зберіг бадьо-
рість духу до вісімдесятилітнього віку.

Народився Микола Васи-
льович 2 грудня 1933 р. на 
Тернопільщині. На його 
юність випали окупація 
Західної України радян-
ськими військами і Друга 
світова війна. У серпні 
1950 р. військовий три-
бунал військ МВС Львів-
ського округу засудив 
сімнадцятирічного юна-
ка до 25 років перебуван-
ня у виправній трудовій 
колонії, звинувативши 
у співпраці з УПА. Ці 
сумні роки щоразу згадує 
з тривогою і болем у сер-
ці. Досі у пам’яті закар-
бувалися особові табірні 
номери Т-514 і СКС-470. 
Заслання згодом продов-
жилося на лісоповалі 
в Мордовії, на будівни-
цтві Омської теплоелек-
тростанції та розбудові 
кам’яних кар’єрів у Ка-
захстані. Особливо важ-
ко пережив придушення 
Кенгірського повстання 
політичних в’язнів під 
Джезказганом у 1954 р., 
в якому взяло участь по-
над 8000 ув’язнених. Та 
попри безнадійність об-
ставин, що склалися на 
п’ятому році ув’язнення, 
Миколі усміхнулася доля: 
6 січня 1955 р. його реа-
білітували. Це дозволи-
ло продовжити навчання 
в школі. Микола Васи-
льович і досі з вдячністю 
і повагою згадує свого 
„доброго ангела“ — ди-
ректора Кременчуцької 
середньої школи Кате-
рину Іванівну Козакову. 
Та спокійно завершити 
навчання йому знову не 
вдалося: з дев’ятого кла-

су призвали до армії. Там 
хлопець все ж зумів екс-
терном закінчити десятий 
клас. А далі були нові ви-
пробування: у складі Ра-
дянської армії брав участь 
у військових діях під час 
У г о р с ь к о ї  р е в о л ю ц і ї 
1956 – 1957, був поране-
ний і комісований з армії.

Повернувшись із Угор-
щини, Микола Васильович 
вирішив „штурмувати“ 
вищу науку. Спочатку, 
витримавши великий 
конкурс, став студентом 
Львівського лісотехніч-
ного інституту, згодом 
здобув другу вищу освіту 
на загальнотехнічному 
факультеті Української 
академії друкарства за 
спеціальністю „Техно-
логія машинобудування, 
металорізальні верстати 
та інструменти“.

Трудовий шлях роз-
почав в Івано-Франків-
ському навчальному ліс-
госпі. Далі працював на 
львівських заводах РЕМА 
й електросвітлової арма-
тури на посадах старшого 
інженера, старшого ін-
женера-нормувальника, 
очолював бюро техніч-
ного нормування, плано-
вий, а згодом виробничий 
відділи. Робота на про-
мислових підприємствах 
для Миколи Васильовича 
стала доброю практич-
ною школою, адже саме 
з його подачі механічний 
цех заводу РЕМА пере-
вели на технологічно-
обґрунтовані норми, що 
підвищило продуктив-
ність праці робітників 
на 40 відсотків. До його 

заслуг належить і вихід 
із кризового стану Львів-
ського заводу електроос-
вітлювальної арматури, 
розбудова спортивно-
оздоровчого табору „Лі-
сотехнік“ у Рибаківці на 
Миколаївщині.

Враховуючи вироб-
ничі досягнення Миколи 
Римара, йому не раз про-
понували стати членом 
комуністичної партії, че-
рез що мусив щоразу змі-
нювати місце праці, аби 
на поверхню не випливла 
його судимість.

У 1975 р. вирішив 
змінити виробничу ді-
яльність на науково-
педагогічну. Захистив 
кандидатську дисер-
тацію на близьку йому 
тему „Технічний прогрес 
і ефективне викорис-
тання основних фондів 
у машинобудуванні“, 
взявши за приклад за-
хідні області України. 
Впродовж 1977 – 2013 рр. 
працював у Львівському 
лісотехнічному інститу-
ті, у Львівській держав-
ній фінансовій академії 
і остаточно зупинився 
на Львівському держав-
ному інституті новітніх 
технологій та управлін-
ня ім. В. Чорновола, що 
згодом увійшов до складу 
Львівської політехніки як 
Інститут екології, приро-

доохоронної діяльності 
та туризму ім. В. Чорно-
вола. У вишах працював 
на посадах доцента, про-
фесора, завідувача ка-
федри. У 1990 р. захистив 
докторську дисертацію, 
а через рік отримав зван-
ня професора.

На посаді завідувача 
кафедри екологічної по-
літики та менеджменту 
природоохоронної діяль-
ності Микола Римар зу-
мів зібрати довкола себе 
талановитих викладачів, 
ліцензував спеціальності 
„менеджмент природо-
охоронної діяльності“ 
та „економіка довкілля 
і природних ресурсів“ 
освітньо-кваліфікацій-
ного рівня „магістр“, на 
високому рівні методич-
но забезпечив навчальні 
дисципліни й активізував 
наукову діяльність лек-
торів. Щороку викладачі 
кафедри публікують де-
сятки статей у наукових 
журналах, беруть активну 
участь у науково-прак-
тичних конференціях, 
готують колективні мо-
нографії.

У науковому дороб-
ку члена кількох спеціа-
лізованих вчених рад із 
захисту кандидатських 
і докторських дисерта-
цій — понад 300 науко-
вих праць. Він підготував 
27 кандидатів наук, є на-
уковим керівником 7 кан-
дидатських і науковим 
консультантом 2 доктор-
ських дисертацій.

Зичимо Миколі Ва-
сильовичу ще довгих літ 
життя і плідної праці в на-
шому колективі.

Святослав КНЯЗЬ,  
в. о. завідувача кафедри  

екологічної політики  
та менеджменту  

природоохоронної  
діяльності ІЕПТ  

імені В. Чорновола
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Щоб нічого не викидати, треба 
вчитися сортувати
Пластикові пляшки, з яких зазвичай вживаємо різні напої, потра-

пивши на загальне сміттєзвалище, розкладаються понад 200 років. 
Вологі серветки, якими часто витираємо руки, насправді, не папір 
і перегнивають не тиждень-два. Алюмінієві банки з-під „енергетиків“ 
чи „Кока-Коли“ без утилізації руйнуються майже півтисячоліття. Сор-
тування та правильна переробка відходів уже нині трактується в циві-
лізованому світі не тільки як порятунок від неминучої екокатастрофи, 
а й як потужне джерело вторинної сировини.

Сортувальні традиції
Досвід інших країн свідчить про те, 
що на формування екосвідомості 
громади потрібен не один рік.

У Німеччині чотирьохкольорові 
контейнери для різних видів відхо-
дів з’явилися ще в 70-ті роки ХХ сто-
ліття. У 80-ті німці почали на цьому 
заробляти.

Уряд Великобританії навчав своїх 
громадян сортувати сміття за допо-
могою законодавства. 2003-го 
року кожна родина безко-
штовно отримала спеціальні 
місткості для різних відходів. 
Вивезення сміття з Лондона 
оплачують 32 муніципальні 
ради, яким мешканці платять 
загальний щомісячний пода-
ток (від 110 фунтів стерлін-
гів). Вчасно забирають сміття 
здебільшого в центральних 
районах міста. На вулицях, де 
мешкають заробітчани з Цен-
тральної Європи, переповне-
ні смітники з непосортовани-
ми відходами — річ звична.

Але справжніх сміттєвих гір, як 
Грибовицька, у розвинених країнах 
не побачиш. У Швеції переробляють 
понад 90 � побутового сміття, в Ні-
меччині — більше 70 �.

Сміттєва революція
У Польщі поштовхом до вдоскона-
лення „сміттєвих“ законів було не 
лише усвідомлення проблеми владою 
й активна діяльність екоорганізацій, 
а й обов’язковість запровадження за-
гального законодавства ЄС щодо по-
літики поводження з відходами. До 
2020 року поляки повинні половину 
паперу, скла та пластику, задіяного 
у виробництві, отримувати з повтор-
ної переробки. Якщо це не вдасться, 
країні загрожують фінансові санкції.

Внаслідок так званої „сміттєвої 
революції“ з 1 липня (день набут-
тя чинності нового закону) поляки 
платять за вивезення та утилізацію 
відходів залежно від кількості меш-
канців будинку чи квартири. Ті, хто 
сортує, сплачує менше. Збирає від-
ходи та отримує плату місцева влада, 
а не приватні фірми, як було доти.

Показово, що місцеві адміністра-
ції ще до запровадження нових пра-
вил почали широку інформаційну 

кампанію. Навіщо ж потрібне сор-
тування, у Любліні, наприклад, за 
допомогою газет, радіо, теле-, інтер-
нетмережі та роздаткових матеріалів 
пояснювали від квітня 2013 року.

— Ми провели прес-кон фе рен-
цію, потім розіслали 120 тисяч ін-
формаційних пакетів мешканцям. 
Власники приватних садиб запо-
внювали декларації, в яких вказува-
ли кількість осіб, що мешкають у бу-
динку, та чи будуть вони сегрегувати 
відходи. З травня по грудень через 
медіа транслюються десятки реклам-
них роликів, які озвучив офіційний 
лідер кампанії, фронтмен відомої 
рок-групи „Будка суфлера“, вихідець 
із Любліна, К. Цуґовський, — розпо-
відає керівник сектора Департаменту 
охорони довкілля адміністрації міста 
Й. Онішко.

Сегреговані відходи потрапля-
ють до рециклінгу, а відтак стають 
новими продуктами виробництва. 
Потім можна „зустріти“ їх не тіль-
ки у вигляді садової лопатки, як 
гласить люблінська реклама. Плас-
тикові склянки, з яких п’ють воду 
працівники міської адміністрації, 
лінійки-стікери, олівці та кулькові 
ручки, що їх вони дарують своїм гос-
тям, — також учора були сміттям.

Спільні кроки
Легальні сміттєзвалища в Україні, 
яких нараховують майже 700, займа-
ють таку територію, як уся Чорного-
рія. Тому тема сортування відходів 
для нас стоїть дуже гостро.

Наразі управління екології та 
благоустрою департеманту містобу-

дування ЛМР у сфері сегрегації 
та утилізації відходів співпра-
цює з молодіжною організацією 
„Фамілія“ (спільно в межах про-
екту „Львову личить зелений“ 
розпочали встановлювати урни 
для сміття у львівських парках), 
а від 2011 року — з Люблінським 
муніципалітетом. У межах про-
екту „Створення муніципальної 
системи поводження з відхода-
ми побутового електронного 
та електричного устаткування 
у місті Львові з використанням 
досвіду Любліна“, влада міста 

спільно з ГО „Екологічні ініціати-
ви“ мають розробити та затвердити 
комплексну муніципальну програ-
му поводження з названим вище 
сміттям, закупити обладнання, яке 
встановлять у вже придбані мікро-
автобуси-пересувні пункти для його 
збирання, розмістити 80 контейнерів 
для роздільного збирання батарейок, 
встановити устаткування для зне-
шкодження ртутних ламп тощо. І на-
самкінець — провести інформацій-
но-освітню кампанію для населення, 
щоб навчити поводитися з відходами 
побутової електроніки.

Проект, який стартував у люто-
му цього року й триватиме понад два 
роки, передбачає дофінасування ЄС 
у межах майже 89 � від загальної 
суми.

Анна ГЕРИЧ
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Молодіжні питання у парламенті
П’ятеро представників Коле-

гії та профкому студентів 
і аспірантів Львівської політех-
ніки (Ігор Якубовський, Юрій 
Баланюк, Данило Цьвок, Андрій 
Олійник, Володимир Климко) 
20 листопада взяли участь у пар-
ламентських слуханнях Верховної 
Ради України.

— Ми були учасниками парламент-
ських слухань на тему: „Участь моло-
ді в суспільному житті: економічна 
активність“, — розповів заступник 
очільника Колегії та профкому сту-
дентів та аспірантів Юрій Бала-
нюк. — Загалом до Верховної Ради 
приїхало 800 представників молодіж-
них лідерів із різних куточків Украї-
ни. Основні акценти депутати зроби-

ли на темах, актуальних для сучасного 
студентства і молоді загалом. Зокре-
ма говорили про працевлаштування 
випускників вишів і про безробіття 
молоді. Окремий виступ стосувався 
проблеми міграції за кордон молоді, 
яка не бачить можливості реалізува-
тися в Україні. Також один зі спікерів 
торкнувся питання доступного житла 
і молодіжного кредитування.

Загалом, як зауважив молодіж-
ний лідер, такі зібрання сприяють 
розширенню кола знайомств, на-
лагодженню співпраці між різни-
ми громадськими та молодіжними 
організаціями та зосередженню 
роботи над вирішенням актуальної 
молодіжної проблематики.

Наталія ПАВЛИШИН

міжнародна конференція

Збереження історичної та людської пам’яті
Про „Проблеми до-

слідження та збере-
ження історичних са-
крально-меморіальних 
комплексів в Україні та 
Польщі“ 15 – 16 листо-
пада говорили на між-
народній конференції 
українські та польські 
науковці і молодь.

Головна ідея конференції, 
яку зініціювала Фундація 
громадських ініціатив „Ви-
рій“ — привернути увагу 
до проблем збережен-
ня, вивчення, існування 
пам’яткових об’єктів. Захід 
мав дві складові: наукову, 
яка спонукала до роздумів, 
та презентаційну.

Більш докладно про 
дослідження та підсумки 
конференції розповіла 
доцент кафедри рестав-
рації та реконструкції ар-
хітектурних комплексів 
Львівської політехніки, 
керівник реставраційно-
наукової частини „Вирію“ 
Олена Стасюк:

— За цей час (з 2008 
року) ми напрацювали ве-

личезну кількість „польо-
вого“ матеріалу (інвента-
ризація, описи, креслення, 
фотографії, текстові мате-
ріали) по кожному з дослі-
джуваних об’єктів. До при-
кладу, маємо списки (ті, 
що змогли прочитати) за-
хоронених на українських  
цвинтарях у Польщі. Ці 
імена ще ніде не опубліко-
вані, хоч, думаю, це дуже 
важливо для тих людей, 
чиї предки поховані там. 
Узагалі, святий обов’язок 
кожного науковця чи до-
слідника публікувати свої 
напрацювання, щоб люди 
могли ними скористати-
ся. Зараз є ідея створити 
інформаційний сайт, де 
була б опублікована вся зі-
брана інформація. Також 
готуємо збірник із мате-
ріалами всіх досліджень. 
Звичайно, це ще не фініш 
і попереду чимало роботи, 
але ці матеріали пора „ви-
пустити в світ“.

Зрештою, конференція 
також була спрямована на 
визначення дальшого на-
пряму розвитку нашого 

проекту. Частково зміню-
ватимемо формат роботи. 
Незмінною складовою 
експедиції залишиться 
молодь, хоча з кожним ро-
ком документальні питан-
ня, які стосуються перети-
ну кордону, потребують 
більше зусиль і часу. І це 
впроваджує, на жаль, пев-
ні обмеження: не завжди 
маємо можливість орга-
нізувати все так, як хоті-
лося б, а мусимо присто-
совуватися до умов. Та ми 
постараємося це зберегти, 
бо передовсім закладаємо 

майбутнє — перспектива 
завжди в молодих людях. 
Власне, завдяки пласту-
нам і студентам Львівської 
політехніки експедиції 
відбуваються досить ор-
ганізовано та активно. І, 
звичайно, підтримка 
польських колег (допо-
магають у всіх реставра-
ційних починаннях) та 
українців (які мешкають 
у Польщі) завжди стає ще 
одним поштовхом до роз-
витку і роботи надалі.

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 36 [2836]
28 листопада — 4 грудня 2013 15

| С
ві

тл
ин

а 
©

 „Ц
ен

тр
 д

ем
ок

ра
ти

чн
ог

о 
ві

др
од

ж
ен

ня
“

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

молодіжні ініціативи

Молодь із різних куточків України 16 листопада об’єднав Всеукраїнський молодіжний форум 
„Генерація UA“, який проходив у Києві. Захід відбувався за підтримки Фонду сприяння 

демократії Посольства США в Україні

„Генерація UA“:  
кристалізація думок та ідей

Форум заплановано передовсім для 
того, аби ініціативні молоді люди 
мали можливість познайомитися, 
обмінятися ідеями та послухати дум-
ки цікавих особистостей: відомого 
економіста та громадського діяча 
Богдана Гаврилишина, президента 
Київської школи економіки Павла 
Шеремети та українського політи-
ка, громадського діяча, засновника 
і керівника громадської організації 
„Центр UA“ Олега Рибачука.

Виступ кожного спікера виріз-
нявся як манерою, так і тематикою, 
але об’єднані вони були єдиною 
думкою — сьогочасна українська 
молодь має чимало можливостей 
і шансів для власного саморозвитку 
і для розбудови держави.

Загалом із зустрічі можна було 
почерпнути багато цінних думок, 
які, зрештою, якщо застосовувати 
на практиці, дійсно даватимуть до-
брі результати.

Виважена і стримана, кристалі-
зована мудрістю промова Богдана 
Гаврилишина була більш аналітич-
ною. Він акцентував на тому, що 
саме можливості навчатися і різно-
маніття, серед якого сьогодні можна 
обирати напрям власного розвитку, 
дають великі сподівання на молоде 
покоління. Головне — мріяти (без 
мрій немає ідей) і вірити (без віри 

ідеї не реалізуються). Не менш цін-
ною була думка про те, що гроші 
потрібно витрачати для чогось ко-
рисного, інакше — це „огидне ба-
гатство“, яке неволить: „роби, що 
робиш, а гроші прийдуть“.

Павло Шеремета більше говорив 
про практичне застосування знань. 
Першою його думкою було те, що ми 
живемо в прекрасний час: нема табо-
рів, війни, голоду, а „у наших смарт-
фонах доступ до інформації більший, 
ніж у бібліотеці Конгресу США“. Тож 
для успіху треба просто більше пра-

цювати. Та головними перепонами 
на шляху до успіху кожної людини 
є гординя і лінь: „Шукаєш роботу? — 
Створи її!“ Не треба ліниво чекати, 
коли тобі відчинять „двері“, власне 
диплом, який має лише певне значен-
ня, мав би давати поштовх відчиняти 
самому будь-які „двері“: головне — 
знання та конкретні дії.

Олег Рибачук акцентував на по-
літичному аспекті, зокрема й на ак-
туальній темі євроінтеграції. Він за-
значив, що Україна потрібна Європі 
для демократизації Росії, а Європа 
потрібна Україні для модернізації 
інфраструктури.

Другою складовою зустрічі ста-
ла робота в групах і напрацювання 
цікавих проектів на теми освіти, 
екології, підприємництва, дозвілля, 
євроінтеграції, молодіжних ЗМІ та 
соціальних проблем тощо.

Натхненна новими ідеями, кон-
центратом мудрості спікерів та 
загальною атмосферою форуму, 
молодь роз’їхалася, щоб діяти далі. 
А вже невдовзі чотири десятки акти-
вістів навчатимуться у першій школі 
„Генерація UA“, яка буде присвяче-
на молодіжному активізму та про-
ектному менеджменту.

Наталія ПАВЛИШИН

рада просвіти інформує
Активна робота і постійний поступ
На черговому засіданні Ради Товариства „Просвіта“ Львівської 
політехніки, яке відбулося 20 листопада, обговорювали участь 
Товариства у вшануванні жертв Голодомору 1932 – 33 років, яке 
відбудеться у Політехніці 27 листопада.

Другим, не менш актуальним питанням, стала підготовка до про-
ведення урочистої Академії з нагоди 145-річчя Товариства „Просві-
та“. У Львівській політехніці це свято, приурочене до 200-ліття від 
дня народження Т. Шевченка, відбудеться 10 грудня. А загальноміська 
Академія збере всіх просвітян 8 грудня у Національному академічно-
му драматичному театрі ім. М. Заньковецької.

До складу Ради Товариства „Просвіти“ ввійшли нові активісти — 
Галина Корж (ІХХТ) та Ірина Казимира (ІЕПТ).
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

студентське свято

Мрії, подарунки і нові рекорди 
для політехніків
Від самого ранку 

19 листо пада Львівську 
політехніку оповив свят-
ковий настрій. Паркан 
уздовж навчальних кор-
пусів прикрашали синьо-
жовті кульки та банери із 
привітаннями студентів 
із їхнім днем.

Щороку активісти Колегії 
та профкому студентів і аспірантів 
Львівської політехніки напрацьову-
ють цілий план для того, аби День 
студента пройшов якомога цікавіше, 
веселіше і головне, запам’ятався. Цей 
листопад не став винятком. І, навіть 
не зважаючи на те, що тиждень був 
непростий — модульний, — свято 
вирувало на повну.

Першими відчули його ранні 
пташки Політехніки: студентів, які 
звикли вчасно чи навіть завчасу при-
ходити на навчання, 19 листопада че-
кали приємні несподіванки — призи 
(футболки з написами „Я люблю По-
літехніку“, бандани та набори кан-
целярського приладдя для навчан-
ня) і фотографія для спеціального 
стенду, який встановили на подвір’ї 

головного корпусу, щоб усі бачили 
студентів, „які поспішають вчитися“.

Ще одна цікавинка свята стосува-
лася першокурсників усіх інститутів: 
молодь заздалегідь обдумала та на-
писала свої найзаповітніші мрії та 
найщиріші побажання, які помістили 
в спеціальну „Капсулу мрій“. Усі мрії 
першокурсників під музику закопали 
біля постаменту, на якому у майбут-
ньому постане пам’ятник студентові. 
Оприлюднять написане після закін-
чення навчання цих студентів.

Апогеєм святкування стало вста-
новлення нового студентського 
рекорду — понад 300 політехніків 
у синіх та жовтих банданах, із герба-
ми областей у руках склали найбіль-
ше зображення України. А коли мапа 

була цілісною, довкола зібра-
лися студенти зі символікою 
країн, які межують із нашою 
державою. На завершення всі 
герби „перетворилися“ на зір-
ки прапора Євросоюзу — так 
студенти висловили свою під-
тримку євроінтеграції.

Урочиста академія до Дня 
студента у Політехніці цього-
річ була досить серйозна і сто-

сувалася питання науки серед молоді.
Також 19 листопада під час уро-

чистостей із нагоди святкування 
Міжнародного дня студента очіль-
ники Львівської облдержадміні-
страції та Львівської облради вру-
чили найкращим студентам вищих 
навчальних закладів Львівщини 
іменні грошові премії. Серед наго-
роджених було понад 60 представ-
ників Львівської політехніки. А двоє 
студентів — Дмитро Возний (ІНЕМ) 
та Тарас Перун (ІНПП) удостоїлися 
премії ім. В. Чорновола.

Традицією Дня студента є обран-
ня нового молодіжного очільника. 
Цьогоріч студентським мером став 
представник Львівської національ-
ної академії мистецтв Богдан Зятик.

in memoriam

Україна пам’ятає — світ визнає
23 листопада вся Україна схилила голови 

у скорботі — вшановували 80-ті роковини 
Голодомору 1932 – 33 років. У всіх регіонах та 
в десятках країн, де живуть українці, відбулися 
поминальні заходи.

О 16 год. хвилиною мов-
чання заніміла вся укра-
їнська спільнота, а після 
почалася всеукраїнська 
акція „Запали свічку!“ — 
в пам’ять про загиблих.

У Львові кілька тисяч 
людей прийшли помоли-
тися за душі жертв Голодо-
мору біля пам’ятника Тара-
су Шевченкові. Після мо-
литви і хвилини мовчання 
учасники акції запалили 
свічки. У цей день у Націо-
нальному музеї-меморіалі 

жертв окупаційних режи-
мів „Тюрма на Лонцького“ 
відкрили виставку „Гено-
цид українського народу“. 
Також відбулося запалення 
лампадок та покладання 
квітів до пам’ятної таблиці 
„Жертвам комуністичного 
терору, які загинули від 
голоду в 1946 – 1947 рр.“ 
та пшеничних і житніх 
колосків до Пам’ятного 
знаку жертвам Голодомо-
ру та політичних репресій 
(пр. Чорновола).

„Християнська пам’ять 
не є пам’яттю злоби чи 
жалю, але перемінюєть-
ся в молитву“, — на цьо-
му наголосив глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, 
проповідуючи у перепов-
неній базиліці Святої Софії 
в Римі. Співслужили поми-
нальну панахиду єпископи 
з Канади, США, Бразилії, 
з європейських країн та 
різних митрополій і єпар-
хій української землі.

— Голос заморених 
голодом мільйонів жінок 
і чоловіків, дітей і літніх 
кличе сьогодні з україн-
ської землі до сумління 
наших сучасників, кличе 
про пам’ять, кличе про 

справедливість, милосер-
дя та любов. Цей голос по-
винні почути як нащадки 
жертв, так і нащадки тих, 
хто продавав і купував ві-
дібраний у них хліб, а вод-
ночас — їхнє життя. По-
чути цей голос — означає 
молитися і покутувати за 
них, — закликав у своєму 
зверненні Предстоятель 
УГКЦ.

А 24 листопада, завер-
шуючи Святу Месу з наго-
ди закінчення Року віри, 
Папа Франциск окремо 
згадав 80-ту річницю Го-
лодомору.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН
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маестро

Чарівна паличка Михайла Дутчака
У листопаді у Львівському національному театрі опери та 

балету ім. С. Крушельницької відбудуться дві знакові події: 
фестиваль оперного мистецтва імені патронеси театру, а та-
кож — 60-річний ювілей головного диригента Михайла Дутчака.

— Пане  Михайле,  ювілей 
митця — це певний підсу-
мок пройденого шляху…
— Так, пройдено і до-
сягнуто немало. Су-
діть самі: понад сорок 
опер та балетів, серед 
яких — „Мадам Баттерф-
ляй“, „Паяци“, „Богема“ 
Д. Пуччіні, „Ромео і Джу-
льєтта“ С. Прокоф’єва, 
„Травіата“, „Ріголетто“, 

„Бал-маскарад“ Д. Верді, 
„Страшний двір“ С. Мо-
нюшка та ін. Я є дириген-
том-постановником таких 
спектаклів львівської Опе-
ри як опера „Наталка-Пол-
тавка“ М. Лисенка за п’єсою 
І. Котляревського, балетів 
„Лілея“ К. Данькевича, 
„Лісова пісня“ М. Ско-
рульського та „Повернен-
ня Баттерфляй“ М. Скори-
ка. Останній присвячений 
життю і творчості Соломії 
Крушельницької. Окре-
мою сторінкою внесена 
в історію української опер-
ної музики опера „Мойсей“ 
теж М. Скорика. Цю поста-
новку приурочили до при-
їзду в Україну папи Івана 
Павла ІІ. Святіший отець 
слухав цю оперу лише 
в записі, але, під’їхавши 
до театру, благословив її 
творців. Це благословен-
ня, на мою думку, щасливо 

вплинуло на долю театру 
і на мою особисту.

— Який перший самостій-
ний твір увійшов у Ваш ди-
ригентський репертуар?
— Це комічна опера „За-
порожець за Дунаєм“ С. Гу-
лака-Артемовського. До 
речі, цю постановку було 
визнано найкращим сце-
нічним прочитанням твору 
в оперних театрах України.

— Чи можна  сказати, що 
Вам поталанило на учите-
лів?
— Так. Спочатку в Му-
зично-педагогічному 
училищі імені Ф. Колесси 
моїми педагогами були 
визнані майстри своєї 
справи: Олена Макушен-
ко, Богдан Завойський, 
Євген Федоренко, Борис 
Кокотайло, Віктор Литви-
ненко. Потім, у Львівській 

державній консерваторії 
ім. М. Лисенка, моїм про-
фесійним вишколом за-
ймалися такі гранди дири-
гентської майстерності як 
Лариса Бобир, Микола Ко-
лесса, Юрій Луців, Євген 
Вахняк. Вони вже з чет-
вертого курсу дозволили 
увійти в штат львівської 
Опери. То нічого, що суф-
лером — як відомо, із суф-
лерської будки починали 
багато знаних диригентів. 
На професійне стажуван-
ня театр скерував мене 
до Національної опери 
України у Київ, „до самого 
Турчака“, який вважаєть-
ся світилом оперного та 
симфонічного диригуван-
ня в Україні та за її меж-
ами. Повернувшись після 
успішного стажування до 
рідного театру, став до 
пульта… А тепер і сам за-
ймаюся педагогічною ро-
ботою в альма-матер (кон-
серваторії) і з вдячністю 
згадую своїх педагогів.

Оксана ПАЛІЙ

палітра

Місто графічне, місто кольорове…
Вчетверте у львівському 

відділенні UniCredit Bank 
(пл. Міцкевича, 10) 19 листопада 
відкрито виставку мистецького 
проекту „Львів очима молоді“. 
Два тижні відвідувачі банку 
зможуть поєднувати вирішення 
своїх фінансових справ із 
естетичними враженнями

Підтримати творчу та небайдужу 
молодь, дати їй можливість мистець-
ки самовиразитись, привернувши 
увагу до історії міста, його різних 
сторін розвитку, — така мета про-
екту, в котрому задіяні переважно 
молоді митці.

— Рівень робіт цьогоріч знач-
но вищий, бо студенти відчувають 
можливість бути сміливими у по-
глядах, — зазначив на відкритті ви-
ставки проректор із наукової робо-

ти НАМ, член журі проекту 
Роман Яців. — Маємо багато 
несподіванок: твори промо-
висті, цікаві, оригінальні, 
відображають стан Львова, 
а також багатий внутрішній 
світ їх авторів і великі твор-
чі перспективи. Важливою 
є і постійність ініціативи 
проведення такого заходу.

Мистецьке сприйняття 
нашого міста залишається 
по-молодому оптимістичним 
і трохи романтичним, навіть 
якщо погляд художника тор-
кається пошарпаних часом будівель. 
Митці намагаються знайти свої, не-
звичні ракурси, надати їм креатив-
ності.

Кількість учасників і їх робіт що-
року збільшується, але мрія організа-
торів виставки-конкурсу — щоб екс-

позиція охопила всі поверхи закладу. 
Із 50-ти митців, які представили біль-
ше ста робіт, у номінаціях малярство, 
графіка, фото вибрали найкращі, їх 
і нагородили дипломами.

Наталя ЯЦЕНКО
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прем’єра

Ар’єр: чи існують ліки 
від суспільної патології?
У творчому доробку Львівського духовного театру „Воскресіння“ 

з’явилась особлива за способом подачі драматургічного матеріалу 
й постановочним рішенням вистава — твір „Ар’єр“ сучасного 
українського автора Олександра Морданя.

Цю виставу постановник 
Ярослав Федоришин ви-
рішив в естетиці кітчу, 
а ще точніше — такого 
його різновиду як кемп. 
Саме кемп із його само-
пародією та спроможніс-
тю до часово-просторо-
вих стрибків може най-
більш адекватно і точно 
передати той смисл, 
який письменник заклав 
у творі. І в ході вистави 
ми бачимо, як химерно 
спів існують три абсо-
лютно неподібні сюже-
ти, з різними персонажа-
ми окремих часових періодів і навіть 
країн. Цілком у стилі кемпу подано 
відверту іронію на театр і Шекспіра, 
яким вимірюємо сучасне суспільство, 
його мутації/ патології — прагнення 
до розваг та спрощення в усьому.

Проте окремо відзначимо, що такий 
спектакль вимагає від актора певної 
легкості існування у комедійних ро-
лях — від іронічної комедії до гротеску 
і фарсу включно. І власне такий талант 
перевтілення, вміння існувати в три-
поверхових образах яскраво продемон-
стрували Володимир Губанов (Річард-
Клавдій-Альберт Альбертович) і Петро 
Микитюк (Пол-Полоній-Павло).

Перша дія — це швидше вступ, 
у ході якого з’ясовуємо, що Пол написав 
п’єсу, але п’єсу особливу, на шекспірів-
ську вічно актуальну тематику, проте 
його головним драматургічним акцен-
том буде не Гамлет, а Полоній. Влас-
не діалог між Полом (драматургом) 
і Річардом (режисером), під лавками, 
у сауні з приводу п’єси і її постановки 
у театрі дуже виразно демонструють 
патологію суспільства, коли люди на-
віть у діалозі слухають лише самих себе 
і чують тільки те, що хвилює їх.

Актори майстерно ведуть іронічний 
діалог-диспут режисера і драматурга, 
надаючи своїм словам подвійного, а то 
й потрійного смислу за допомогою 
уривчастого мовлення, інтонаційних 
варіацій. А от друга дія дещо інша за 

ритмом. Підкреслено карнавальні 
костюми одразу дають чітке розумін-
ня, що ми дивимося виставу у виставі. 
Особливо сильне емоційне враження 
залишає діалог Полонія та Клавдія про 
Данію, її народ, який, наче стадо, по-
требує пастуха-правителя. Данське ко-
ролівство (та й чи тільки данське?) по-
стає у вигляді імпровізованого човна, 
якого у морі шторм хитає зі всіх боків. 
І цей човен-країна може зазнати ката-
строфи у будь-яку хвилину…

Короткометражний водевіль-сцен-
ка на тему сучасного театру, етики і мо-
ралі його діячів обриває дію. Насправді 
це штучна і непотрібна частина, ство-
рена швидше для розваги публіки і най-
гірше, що вона частково „змазує“ вра-
ження від частини попередньої.

Так чи інакше, але спроможність 
Петра Микитюка і Володимира Губа-
нова органічно, з легкістю, не роз-
сіюючи при цьому увагу глядача, пе-
реносити дію в межах однієї вистави 
в різні жанри-часи-країни просто 
вражає. Це справді актори універ-
сального артистичного обдаруван-
ня. До того ж їх талант і вміння дуже 
часто „підтягують“ сам драматургіч-
ний матеріал, та й виставу загалом. 
Адже п’єса щодо режисури все-таки 
не отримала належного художнього 
осмислення і обробки.

Оксана ПАЛІЙ

коротко
У Львівському музеї історії 

релігії відкрито виставку 
„Хліб“ — мистецький проект 
творчої групи львівських 
художників, присвячений 
Голодомору. У центрі екс-
позиції — живописне дво-
метрове полотно художника-
бойчукіста Охріма Кравченка 
„Голод на Україні“, створене 
ще 1972 року. На стінах — тво-
ри, пов’язані з темою Голо-
домору, Остапа Лозинського 
і Уляни Нищук-Борисяк, ви-
конані в традиційній техніці 
темперного малярства, гра-
фічні аркуші Данила Мовчана.

20 листопада на 75 році пішов 
з життя видатний україн-
ський художник-живопи-
сець, народний художник 
України, професор ЛНАМ 
Олег Мінько. Митець — уро-
дженець донецької землі, 
але міцно й органічно вріс 
у західноукраїнське куль-
турне і суспільне життя. 
Він — яскравий представник 
українського безпредметного 
малярства — створив понад 
600 мистецьких робіт (пор-
трети, пейзажі, натюрморти, 
текстильні вироби).

22 листопада у галереї „Мадам 
Пальмгрен“ (вул. Федорова, 8) 
відбулося відкриття виставки 
стипендіатів програми міні-
стра культури Польщі Gaude 
Polonia під назвою „Графічна 
лінія“. Виставка проходить 
в рамках VII конференції ви-
пускників польських освітніх, 
наукових та художніх сти-
пендіальних програм. На ній 
представлені твори митців, що 
реалізували свої арт-проекти, 
починаючи з 2004 року. Експо-
зиція триватиме до 1 грудня.

29 листопада у Львівській об-
ласній філармонії — урочис-
та академія з нагоди 125-річчя 
від дня народження видатно-
го українського композитора 
Василя Барвінського. У ній 
візьмуть участь професори та 
студенти Львівської націо-
нальної музичної академії 
ім. М. Лисенка. Академічний 
симфонічний оркестр філар-
монії виступить під батутою 
Іллі Ступеля зі Швеції.

За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

Найголовніший скарб — дружба, 
а найкраще єднає сміх
Коли в Парижі вирішувалась 

доля України на „мундіалі“, 
студенти Політехніки 
святкували свій день. Цілий 
вівторок вони влаштовували 
флеш-моби, зустрічі, академії, 
а ввечері зібралися на фінал 
КВН „Осінь Політехніки“.

Серед журі виявилося чимало фут-
больних фанів, відтак уперше фінал 
КВН запланували так рано — о 17 
(традиційно для студентів почали 
на годину пізніше). Серед учасників 
прихильників копанки було не мен-
ше, однак, мабуть, боялися наврочи-
ти, тому жартували на цю тему мало.

Ще один рекорд фіналу — кіль-
кість учасників. Як сказав після за-
вершення гри голова журі Ігор Гулюк, 
він анітрохи не шкодує, що „взяли“ аж 
7 команд — вийшло справді шоу.

Чи то завдяки оцінюванню за 
системою „7 я“ (найбільша та най-
менша оцінка відкидалися), чи то 
через різний рівень підготовки, і лі-
дери, й аутсайдери визначились од-
разу: чемпіони — команда ІГСН „На 
троїх“, як у першому конкурсі, так 
і в підсумку набрала найбільше балів, 
найменше — команди ІТРЕ „Сексю-
ріті“ та ІЕСК „Палець Бетховена“ 
(відповідно останнє й передостаннє 
місця). Лише архітектори з невисо-
кого місця за результатами першого 
конкурсу („Фрістайл“) до фіналу ви-
бились у лідери — після музичного 
домашнього завдання вони розділи-
ли 2 – 3 місця з командою Інституту 
геодезії „Навхтема в ракаши“, яка 
йшла другою впродовж усієї гри.

Одразу ж за трьома лідерами в та-
блиці розташувались економісти („Не 
треба соромитись“). Чотири перші ко-
манди запрошені у сезон Студентської 
Ліги КВН м. Львова, чвертьфінальні 
ігри якої пройдуть 3 та 4 грудня.

Посередині між лідерами й аут-
сайдерами трималася команда ІМФН 
„Старші пацани з району“. Бруталь-
ний гумор математиків, окреслений 
назвою команди, зрозумілий не всім. 
Зокрема, під час капітанського кон-
курсу лідер „Несучих конструкцій“ 
Степан Солан розгубився, коли тре-
ба було задати запитання капітанові 
команди ІМФН щодо його виступу: 

„А це взагалі що було? Про що 
тебе питати?“. За результатами 
трьох конкурсів команда посі-
ла третє місце з кінця.

В першому конкурсі „Фрі-
стайл“ команди здебільшого 
показували візитки та мініатю-
ри. А команда ІТРЕ врахувала 
зауваження журі після півфіна-
лу, що як для команди з назвою 
„Сексюріті“, у них мало сексу. 
Студенти вирішили виправи-
тись і порівняти перший секс 
із першим виступом на сцені. 
„Сексуальне“ журі виявилося 
надзвичайно прискіпливим.

На перший погляд, конкурс 
капітанів легший за розминку, адже 
очільники команд виходять на сце-
ну з готовими текстами. Однак іноді 
непросто відповісти на несподівані 
запитання суперників, як нелегко 
й загнати в кут придуманим за кілька 
секунд питанням.

Цього разу найкраще це вдало-
ся капітанові команди ІГСН Наталі 
Петришин (як „баба з Політєху“ вона 
„порвала“ і залу, і суперників, особли-
во фінальною фразою, що на відміну 
від філологів із Франкового універ-
ситету і на відміну від колег-хлопців, 
вона завжди може сказати: „Так добре, 
як з вами, мені ще ні з ким не було!“).

Капітан команди ІТРЕ здивував 
(але завоював найменше балів) сво-
їм „папугою“ (з того виріс мутант — 
справжній півень; якщо когут не був 
позичений, минулого тижня його 
зварили — саме так обіцяв зробити 
капітан, якщо українська футбольна 
збірна втратить шанс поїхати в Бра-
зилію на Чемпіонат Світу).

Ще один оригінальний вихід ка-
пітана на сцену — виїзд Івана Мику-
ляка (ІГДГ) на „коні“.

У музичному домашньому за-
вданні найменше балів набрала ко-
манда ІЕСК. Їхні „звьозди“ висту-
пали в супроводі хору Бетховена, 
каламбурили і пророчили: „у житті 
другого шансу може й не бути“ (це 
слушно і щодо фіналу, і щодо фут-
болу, і щодо асоціації з ЄС). Не на-
багато більше набрала й команда 
ІТРЕ — мабуть, тому, що музики 
у їхній історії про Гаррі Поттера, 
який не вступив у Хогвартс і приїхав 

навчатися в Політехніку, практично 
не було.

Геодезисти співали мало, бо гра-
бували перший закарпатський на-
ціональний банк. І яким кумедним 
збігом наступного дня стала новина, 
що в центрі Ужгорода грабіжники 
з кувалдою пограбували елітний бу-
тік. Середні бали заробила за „музи-
калку“ жіноча команда ІГСН зі сво-
їми тренажерами та комплексами.

Завівши „страшну“ дівчину (для 
правдоподібності симпатичній ак-
торці бракувало відповідного гри-
му) в ресторан „У темряві“, щоб 
не лякати ні себе, ні людей, в кінці 
математик робить висновок: іно-
ді зовнішність не важлива, а щастя 
поміщається в пакетику.

Дуже по-студентському музикува-
ли економісти. Бойс-бенд „Падруга-
рука“ пробував піднімати проблему 
хабарництва як зі студентського боку 
(„нікого не питай, усе одно тут не має 
знань“), так і з боку викладачів („да-
ють — бери і йди“), співати про полі-
тичну ситуацію. Але ведучий постійно 
нагадував про цензуру. Дозволив сту-
дентам опоетизувати хіба що свиню (її 
і їдять, і якщо хлопець кинув дівчину, 
то він свиня, а якщо вона напивається 
через нього з горя, то — як свиня).

Максимальну оцінку журі поста-
вило архітекторам. Пірат Степан Со-
лан і його нова команда каламбурили 
і шукали скарби. Але врешті-решт 
вирішили: найголовніший скарб — 
дружба, а найкраще єднає сміх.

Тетяна ПАСОВИЧ

ІМФН
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змагання

Ігри на чужих 
полях
Підготовка до загальноуніверситетських змагань 

з міні-футболу передбачає проведення футбольних 
матчів спочатку „серед своїх“, тобто в межах інститу-
ту. Принаймні вже два інститути — ІТРЕ й ІГДГ визна-
чили найкращих бомбардирів і найсильніших команд.

11 листопада відбувся традиційний 
турнір з міні-футболу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроні-
ки та електронної техніки „Кубок 
ІТРЕ“. У ньому брало участь 12 ко-
манд, а саме: „Цвіт нації“, „Батя-
ри“, FC Charry, „Баскетболісти“, 
„КК-69“, „Фенікс“, DTU (Dream 
Team United), „Вікторія“, „ЕЛ-11“, 
„Електрон“, „ІМЗ“, „АРИ“. Гляда-
чі спостерігали якісну гру, кожна 
команда відчайдушно боролася за 
перемогу, проте найсильнішими 
виявилися гравці команди DTU, які 
в запеклій боротьбі здолали коман-
ду FC Charry (у серії післяматчевих 
пенальті (4:2)). Список бомбардирів 
очолив гравець DTU Андрій Герега, 
на рахунку якого було 10 голів, він 
і отримав статуетку „Найкращий 
бомбардир“. На другому місці — 
Юрій Берездецький („ІМЗ“) — 5 го-
лів, на третьому — Михайло Філон-
чук („Фенікс“) — 4 голи. „Хочеться 

подякувати всім 
учасникам тур-
ніру й тим, хто 
допомагав у його 
організації, та від щирого серця 
привітати команду DTU, у склад 
якої входять Василь Парахін, Ва-
силь Гультайчук, Богдан Дячишин, 
Богдан Ступніцьких, Андрій Герега, 
Володимир Герега, Василь Заварин-
ський, Ігор Саган“, — голова проф-
бюро ІТРЕ Микола Брич задоволе-
ний результатами.

З 12 до 14 листопада в Інституті 
геодезії теж проводили змагання 
з міні-футболу, в яких взяло участь 
19 команд. За історію проведення 
внутрішніх змагань така кількість 
команд, особливо з першого кур-
су — їх аж сім, не спостерігалася. 
Студенти поставилися до змагань 
серйозно та відповідально, присут-
ність була стовідсоткова, незважа-
ючи на те, що півфінальні змагання 

проводили на четвертій парі, а фі-
нал, взагалі, о дев’ятій ранку.

У ході змагань третє місце здобу-
ла команда третього курсу ГДЗ-31, 
друге — команда першого курсу під 
назвою „На морально — вольових“, 
перше — команда шостого курсу FC 
GEOID.

Обидва турніри відбувалися не 
в стінах спорткомплексу Львівської 
політехніки — рідний університет 
відмовив хлопцям, за словами го-
лів профбюро Миколи Брича (ІТРЕ) 
і Анатолія Надольського (ІГДГ), у на-
данні залу. Тому команди проводили 
ігри на території футбольного поля 
дитячої спортивної школи „Локомо-
тив“ (ІТРЕ) та ДЮСШ у Стрийському 
парку (ІГДГ).

Н. Я.

секція

Бадмінтонні традиції університету
Бадмінтон — гра популярна серед студентів і пра-

цівників Львівської політехніки. Історія її роз-
витку починається з 60-х років минулого століття. 
Тоді під керівництвом старшого викладача кафедри 
фізичного виховання Володимира Дерія розпочала 
роботу секція з бадмінтону, була сформована сту-
дентська збірна, котра успішно виступала на облас-
них спартакіадах, на першостях і чемпіонатах міста 
та області. Грою зацікавилися і викладачі…

Кафедра фізичного вихо-
вання та Спортивний клуб 
створили для викладачів 
і працівників Політехніки 
групу здоров’я з бадмінто-
ну. У її складі були активні 
пропагандисти цього виду 
спорту — Євген Шмор-
гун, Леонід Лібацький, 
Петро Мокренко. Як вид 
спорту бадмінтон увели 

до програми спартакіади 
„Здоров’я“. З набуванням 
популярності бадмінто-
ну в інших вишах облас-
ті спортивне товариство 
„Буревісник“ (засноване 
у 1957 році, реформоване 
у СТ „Україна“ у 1991-му) 
стало проводити спартакі-
ади „Здоров’я“ серед ВНЗ 
області (з 1964 р.). Коман-

ди Львівської політехніки 
були лідером цих змагань 
у двох номінаціях — віко-
ва категорія до 39 років та 
старші 40-ка.

Сьогодні систематич-
но працюють дві групи 
„Здоров’я“ з бадмінтону. 
Їх лідери — Юрій Рашке-
вич, Володимир Гелетій, 
Володимир Гайдук, Лілія 
Чирун. Для себе вони ви-
знали — про своє здоров’я 
потрібно дбати в будь-
якому віці.

Продовжуючи традиції 
Львівської політехніки, 
16 листопада сім інсти-
тутських команд розігра-
ли першість з бадмінтону. 
Регламент змагань: у скла-

ді команди — 1 жінка та 
2 чоловіки, зустрічі — 
одиночні, за спрощеними 
правилами — лише одна 
партія. У ході змагань 
чемпіоном Політехніки 
став колектив ІКНІ, сріб-
ний призер — команда 
ІГСН, бронзовий — ІГДГ. 
Наступні місця відповідно 
посіли ІППТ, ІІМТ, ІКТА, 
ІНЕМ. Спортивний клуб 
нагородив переможців та 
призерів: команди — куб-
ками, спортсменів — ме-
далями.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри  

фізичного виховання  
Львівської політехніки
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наш календар
1 грудня — Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом.
4 грудня — Введення у храм Пресвятої 
Богородиці.

Пам’ятні дати
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб, 
українська письменниця, авторка ро-
манів „Людолови“, „В степу безкраїм за 
Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків-
„Горновий“, провідник ОУН.
28.11.1970 — убита за загадкових обста-
вин Алла Горська, талановита україн-
ська художниця i правозахисниця, 
учасниця руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорiй Квiтка-
Основ’яненко, перший прозаїк нової 
української літератури.

29.11.1859 — народився Кость Левиць-
кий, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський, 
український науковець, творець укра-
їнської природознавчої термінології, 
член НТШ.
30.11.1841 — народився Анатоль Вахня-
нин, український композитор, музико-
знавець, письменник.
1.12.1717 — народився Георгій Конись-
кий, український письменник, пропо-
відник і громадський діяч.
1.12 .1883 — народився Микола Хвильо-
вий, український письменник, ініціатор 
створення ВАПЛІТЕ, автор творів „Сана-
торійна зона“, „Україна чи Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій Кос-
Анатольський, український компози-
тор і педагог.

1.12.1918 — народився Платон Майбо-
рода, український композитор, автор 
пісні „Рідна мати моя“.
1.12.1930 — народився Роман Федорів, 
український письменник, автор рома-
нів „Отчий світильник“, „Єрусалим на 
горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, україн-
ський письменник, автор роману „Го-
моніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський 
референдум, за результатами якого 
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали 
першим Президентом незалежної 
України.
3.12.1722 — народився Григорій Сково-
рода, видатний український просвіти-
тель-гуманіст, філософ і поет.

Кросворд

А П Л І К А Т А К А

Д О А У К О М П А С

І Г Е П А Р Д Д І А Н А

Д Ж О С Е Р Р А Ч А Д

А Т Е Л Е М А Х Т І К

С И А Н Е М О Н А О

Ш П И Н А Т Р У Р Н А

Ф А Р А Т А Д

М Е Р Е Т И Н С А А Б

П Е Ю К О Н Т І

М У С К У Л А Т У Р А А Н

А Р А Т Е А Л А Н О

С В О З Н И Ц Ь К И Й М

Л А Р Л Ь І Н Г

О О Н О Я Р М А Р О К

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 35

Горизонтально:
5. Найвідоміший герой Е. Р. Берроуза. 6. Отвори в носі. 
9. Гучний публічний успіх. 11. Український телеканал. 
12. Показник популярності політика. 15. Місто-курорт 
на березі Чорного моря в Краснодарському краї Росії. 
16. Гра, у якій учасники кидають дротики в круглу мі-
шень. 18. Закріплювач аромату парфумів. 19. Майно, 
гроші, що дають батьки нареченій, коли вона виходить 
заміж і переїжджає жити до чоловіка. 20. Італійська 
сосна. 24. Монета некруглої форми. 25. Вічнозелений 
дуже розгалужений кущик, медонос. 26. Країна на пів-
ночі Африки. 28. Ліки у алхіміків, які нібито допома-
гають від усіх хвороб. 32. Місце сходження променів 
пучка світла. 33. Французький математик ХVІІ ст., за-
сновник аналітичної геометрії і теорії чисел. 34. Фут-
больний клуб України. 35. Таємниця, що не підлягає 
розголошенню.

Вертикально: 
1. Модель легкового автомобіля „Деу“. 2. Ім’я доньки 
албанського паші Алі-Тебеліна у творі А. Дюма „Граф 
Монте-Крісто“. 3. Кентавр, вихователь Ахілла, близь-
кий друг Геракла. 4. Частка валютного кредиту, що 
надається через певний проміжок часу впродовж тер-
міну дії кредитної угоди. 7. Організм із зміненим ДНК. 
8. Спортивний суддя. 10. Початок спортивного змаган-
ня. 13. Навмисний зрив роботи або свідомо недбале її 
виконання. 14. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої 
освіти. 16. Один з основних ударів у тенісі, що надає 
м’ячу обертання в напрямі польоту. 17. Одна з річок 
Аїду, що сім разів обтікала підземне царство. 21. Зошит 
з чистими листками для малювання, зберігання фото-
графій. 22. Гуцульський чоловічий танець. 23. Костюм 
для зустрічі з Морфеєм. 27. Суміш різних вин у певному 
співвідношенні для надання необхідної якості. 29. Від-
ступ на початку першого рядка для відокремлення од-
нієї частини тексту від іншої. 30. Заварне тістечко з 
кремом усередині. 31. Скелет голови людини.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
— Тату, поясни, що таке філософія?
— Поясню на прикладах. Ось дивись, 
є дві людини: одна — чиста, друга — 
брудна. Хто з них піде у лазню?
— Брудна.
— Брудна в лазню не ходить. А чис-
та обов’язково піде, щоб підтрима-
ти чистоту. Тепер інший приклад. 
Є дві людини: одна — чиста, друга — 
брудна. Хто з них піде у лазню?
— Чиста.
— Неправильно. Чиста — вона 
і так чиста, а брудна піде в лазню 
помитися.
— Але ж це нісенітниця!
— Це для тебе нісенітниця, а по-
науковому це філософія.
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Колектив Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львівської 
політехніки висловлює щирі співчуття за-
ступникові директора інституту Євгену 
Семеновичу Струку з приводу важкої втра-
ти — смерті

матері.

Колектив кафедри автоматизованих систем 
управління Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Львівської полі-
техніки висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Євгену Семеновичу Струку з при-
воду важкої втрати — смерті

матері.

Колектив Інституту хімії та хімічних техно-
логій Національного університету „Львів-
ська політехніка“ висловлює співчуття до-
центу кафедри фізичної та колоїдної хімії 
Сергію Ігоровичу Герасимчуку з приводу 
смерті його

матері.

увага: конкурс!

Мій Шевченко
200-літтю 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, e-mail: 
info@polynet.lviv.ua 

Подаруй книжку 
українській дитині 
в Угорщині!

Українські діти Угорщини що-
річно проводять конкурс ху-
дожнього читання українською 
мовою „Джерело“. Безцінною 
нагородою для переможців мо-
жуть бути українські книжки. За-
кликаємо всіх небайдужих пода-
рувати 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 діаспорою  
Львівської політехніки

експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачені диплом ДВ № 111571 та додаток до 
нього, видані Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Прокопенка 
Сергія Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Газе Олександра Тадейовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Микитина Андрія Бог-
дановича;
утрачений студентський квиток № 07665598, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Крупського 
Миколи Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Пущика Богдана Рома-
новича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
28 листопада — „Циганський барон“. 18.00.
29 листопада — „Наталка Полтавка“. 18.00.
30 листопада — „Карміна Бурана“ 

(концертна програма). 18.00.
1 грудня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, 

„Лебедине озеро“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
28 листопада — „Вода життя“. 18.00.
29 листопада — „Пані міністрова“. 18.00.
30 листопада — „Дама з камеліями“. 18.00.
1 грудня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
3 грудня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
4 грудня — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Камерна сцена
30 листопада — „Любов на замовлення“ 

(прем’єра). 18.00.
1 грудня — „Любов на замовлення“ 

(прем’єра). 18.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
29 листопада — „Ma-Na Hat-Ta“. 19.00.
30 листопада — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
1 грудня — „Наркіс“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
1 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ 

(прем’єра). 12.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
28, 29 листопада — „Розбите серце“. 19.00.
30 листопада — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“. 18.00.
1 грудня — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“. 18.00.
4 грудня — „Провінційні анекдоти“. 19.00.

Будинок орґанної та 
камерної музики
30 листопада — Вокальний концерт 

європейських перлин (Ірина 
Маковецька, Іванна Клюба). 17.00.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження 
проректора з навчально-виробни-
чої роботи

Володимира Ярославовича  
КРАЙОВСЬКОГО.

У цей святковий і прекрасний день
ми щиро Вас від душі вітаємо.
Здоров’я, щастя, радощів, натхнення,
й спокою на душі бажаємо.
Людської шани зичимо ми Вам,
тепла, достатку, злагоди в родині.
Щоб вся біда у безвість відійшла,
а радість залишилася віднині.

Втілюй мрії з BEST!
Втілити мрію — поїхати в іншу країну і вивчи-

ти щось нове для себе може кожен разом із BEST. 
Найближча така можливість — весняні курси, які 
відбуваються в різних країнах і мають різні на-
прями навчання. Тож кожен зможе знайти щось 
цікаве для себе.

Надішли мотиваційні листи на три весняні кур-
си, одні з яких можуть стати твоїми… Але УВАГА! 
Останній шанс — 30 листопада до 23.00 за цен-
тральноєвропейським часом. Курси відбувати-
муться з 1 березня до 7 червня 2014.

Крім цього, можна подати заявку й на інші події 
(BEST Events on Education or BEST Leisure Events). 
Докладніша інформація і список курсів на сайті: 
http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

Приходьте!  
Буде грандіозно!

17 грудня в актовій залі І корпусу — „Де-
бют першокурсника-2013“. Вже другий рік 
поспіль „дебютанти“ ІНЕМ влаштовують 
справжнє свято для всіх студенів нашого 
університету! Шість команд, що представля-
ють свої напрями, зіткнуться в протистоянні 
талантів, креативу та творчості! Головною 
особливістю цьогорічного заходу є те, що 
наставниками і редакторами команд є ми-
нулорічні тріумфатори і учасники „Дебюту“. 
Нові таланти, нові номінації, нові сюрпризи 
від організаторів!

Минулого року заповнена зала вітала ко-
манду фінансистів. Кого глядачі нагородять 
оваціями цього року? Прийди і отримай море 
позитиву та чудових вражень! Прийди і під-
тримай своїх.

Дебют першокурсника-2013! Буде гран-
діозно!

Колегія та профбюро ІНЕМ

доброчинність

Стань Миколаєм  
для дитини з інтернату!

Студентське братство Львівської політехніки готує до 
Свята Миколая подарунки для вихованців Лопатинської 
школи-інтернату в рамках акції Мальтійської служби до-
помоги „Святий Миколай — дітям з інтернатів“.

Дітки вже написали листи до Миколая. Отож тепер 
потрібно допомогти „миколайкам-братчикам“ здійсни-
ти дитячі мрії.

Долучитися до 
акції може кожен. 
Найбільше потріб-
не взуття, одяг, 
канцтовари та ма-
теріали для твор-
чості (бісер, нитки, 
тканини, голки для 
швейних машинок 
тощо). А також для 
музичного вихо-
вання — акордеон.

Більш докладно про участь в акції можна довідатися за телефонами: 
(093) 769-19-96 (Дмитро); (093) 841-84-92 (Олена).



„Осінь Політехніки 2013“ 
(фінал)
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