освітній студентський тижневик
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Як можна обстоювати свої права?
Права людини мали б бути
альфою і омегою кожного
цивілізованого суспільства.
Та, на жаль, практика демонструє протилежне — людина
часто безправна і безсила.
Хоча, можливо, саме цей показник є сигналом і певним
симптомом того, що держава
не є достатньо цивілізованою. Події, які відбуваються
впродовж кількох останніх
тижнів у нашій державі
є яскравим зразком утискання прав громадян і водночас — боротьби і обстоювання своїх свобод і волевиявлення.
10 грудня відзначаємо Міжнародний день прав людини. Ця дата нагадує усьому
світові про те, що у цей день
1948 року ООН ухвалила
Загальну декларацію прав
людини, що проголошує
права особистості, цивільні
та політичні права і свободи (рівність усіх перед
законом, право кожного на
свободу і особисту недоторканність, свободу совісті . . .).
У Декларації зазначено й те,
що всі люди мають рівні
права, які не залежать від їх
особистих відмінностей і від
різниці в політичних системах їх країн. Взагалі вперше
про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак
Руссо. Та мусило минути ще
дві сотні років, аби визріло
розуміння потреби ухвалити загальний кодекс прав
людини.
Відомий японський актор
та митець Такеши Кітано
торкнувся ще однієї грані
цього питання, вдало зауваживши: „Ми втратили
баланс між правами та
обов’язками. Сьогодні всі
говорять про права, і ніхто не замислюється про
обов’язки. Ми розвиваємося в дуже дивному напрямку“. І це справді є ще однією
складовою і показником
цивілізованого і свідомого
суспільства.

Олег Базарницький, студент четвертого курсу Інституту
архітектури.

„Потрібно перше змінити себе“
Кожен повинен пам’ятати, що крім прав, має ще й обов’яз
ки. Я, наприклад, не дозволю собі робити багатьох речей, бо
це мені не дозволяє християнство. У будь-якому питанні, зо
крема і щодо дотримання прав, передовсім потрібно змінити
своє сприйняття і ставлення. І починати треба передовсім із
себе, бо змінювати когось, не змінивши своє світобачення, неможливо. Треба
пам’ятати, „достойний народ свого царя“.
Ігор Дубовський, студент першого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Необхідно обстоювати права людини“
Треба наполягати на своїх правах. До прикладу, я маю право на
якісну освіту. Думаю, якщо вчитимусь, то це право використаю
цілковито. Є ситуації, коли неприпустимо мовчати, бо тоді ні
чого не зміниться. А якщо обстоювати свої права всім спільно,
то можна багато досягти. Якщо людина нехтуватиме можливіс
тю обстоювати свої права, то з нею й будуть робити, що завгодно.
Назар Станкевич, студент першого курсу Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук:

„Змінимо ментальність — змінимо ситуацію“
Не завжди можна обстояти. Хоча треба намагатися досягти
результату. В нашій державі, як ми бачимо, не дотримуються
прав людини. І це особливо чітко видно в сьогочасній по
літичній ситуації в країні. Треба, щоб закони стосувалися
не лише звичайних людей, а й тих, хто їх пише. Потрібно
змінювати ментальність людей.
Мар’яна Кушнір, студентка першого курсу Інституту економіки
та менеджменту:

„За свої права треба боротися“
На сьогодні в нашій державі не дотримуються прав людини.
Це, що зараз відбувається, дуже добре демонструє, в який спо
сіб нація може обстоювати свої права. Я надзвичайно щаслива,
що причетна до цієї історичної і, переконана, переламної миті.
Бо саме зневаження наших прав так об’єднало всіх українців.
І за достойне майбутнє мусимо боротися, бо ніхто інший за нас цього не зробить.
Наталя Борисенко, студентка другого курсу Інституту права та
психології:

„Треба згуртовуватися“
Події минулих вихідних засвідчили, що ми мусимо бути згур
товані. Права молоді, права людей були не лише ущемлені,
а в дикий і жорстокий спосіб утиснені. Біда в тому, що дуже
часто провокують сутички, а люди піддаються на ці прово
кації. Треба все робити в мирний спосіб і зберігати спокій.
Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Т

опова тема в новинах
останніх двох тижнів у
всьому світі — Україна. Події
розвиваються дуже стрімко

На вістрі
світових
новин
Як українці, так і представники ЄС
до останнього сподівалися, що на
саміті у Вільнюсі Президент Віктор
Янукович підпише Асоціацію з ЄС.
Таку ж переконаність у перший
день саміту висловив і перший віцепрем’єр Сергій Арбузов.
Після оприлюднення рішен
ня КМУ від 21.11.2013 р. при
зупинити процес підготовки до
укладення Угоди про Євроасоці
ацію первинна профспілкова ор
ганізація працівників Львівської
політехніки скерувала до Пре
зидента звернення, в якому ви
магала „підписати Угоду про асо
ціацію України з Європейським
Союзом на Вільнюському саміті
28 – 29 листопада 2013 року; від
правити Кабінет Міністрів Укра
їни у відставку в повному складі;
Закінчення на 8 с. m

Сто метрів студентської мрії

| Світлина Наталії Павлишин

вибір

NOTA BENE!

С

онячний день 27 листопада був дивовижно барвистий і багатий на
щирі й запальні емоції для політехнічної молоді. Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки ініціювала проведення флеш-мобу: створення найдовшого транспаранту та найцікавіших і найвлучніших плакатів з метою спонукати Президента
нашої держави підписати Угоду про асоціацію України і Євросоюзу.

На подвір’ї, яке заповнила актив
на і небайдужа молодь, розстелили
полотнище, довжиною 100 м. Усі
охочі писали і малювали на ньому
свої побажання і думки щодо єв
роінтеграції нашої держави. Ко
льорові фарби, маркери, фломас
тери, чудовий настрій та фантазія

студентів — і за годину довжелез
ний сувій полотна перетворився
на справжнісінький скарб для сту
дентського Євромайдану у Львові.
Окремо молодь працюва
ла і над створенням плакатів.
Закінчення на 13 с. m

з головної зали

„Експериментальна“ Вчена рада
Л
ьвівська політехніка стала
одним із дванадцяти
українських вишів, які візьмуть
участь в експерименті МОН
України, що стосується
підготовки магістрів на основі
бакалавра з іншої галузі знань.
Про це та багато іншого йшлося
на Вченій раді університету, яка
відбулася 28 листопада.

Експеримент передбачає здобуття
ОКР магістра за 10 спеціальностями на
основі бакалавра будь-якої спеціаль
ності. З них Політехніка може впрова
дити тільки п’ять („Маркетинг“, „Ме
неджмент організацій і адміністру
вання“, „Менеджмент інноваційної
діяльності“, „Менеджмент природо
охоронної діяльності“ та „Управлін

ня у сфері економічної конкуренції“),
оскільки деякі спеціальності не ліцен
зовані у виші як магістерські або мають
замалі ліцензійні обсяги.
Магістри за умовами експери
менту навчатимуться тільки на
платній основі, але за окремим ін
дивідуальним навчальним планом,
структуру і зміст якого визначає
університет. Приймальна комі
сія в офіційних правилах прийому
вступників 2014 року вже передба
чила вступ на основі експерименту.
Залишилося розробити програми
комплексних фахових випробувань
для вступників та розмістити до
кладну інформацію про експери
мент на офіційному веб-сайті вишу.
За словами проректора з науко
во-педагогічної роботи професора

Анатолія Загороднього, в листопаді
МОН повідомляло про новий експе
римент, який передбачає здобуття
ОКР спеціаліста і магістра за спеці
альностями галузей знань „Систем
ні науки та кібернетика“ й „Інфор
матика та обчислювальна техніка“
на основі бакалавра з іншої галузі
знань. Тож невдовзі список „екс
периментальних“ спеціальностей
може бути розширений.
Про незначні зміни у Прави
лах прийому на навчання студентів
у Львівській політехніці на 2014 рік
доповідав відповідальний секретар
Приймальної комісії Олег Давидчак.
Зокрема, він зазначив, що цьогоріч
вперше статус самоуправного до
Закінчення на 4 с. m
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співпраця

івденнокорейський концерн LG, який виробляє
побутову електроніку, хімічну продукцію та
телекомунікаційне устаткування і має дочірні
компанії (LG Electronics, LG Display, LG Telecom та
LG Chem) у більш ніж 80 країнах світу, зацікавився
науковими розробками політехніків.

Щоб познайомитися з уче
ними та їх науковими
проектами, а також обго
ворити можливості й умо
ви майбутньої співпраці
з керівництвом універси
тету, офіційні представ
ники компанії — директор
Московського центру тех
нологій LG (LGTCM) Хен
Сан Ву, його заступник
Бьюн Су Сонг, старший
експерт у Москві Віктор
Колобаєв та представник
установи в Україні Василь
Назаренко — 27 листопа
да завітали до Львова.
— Ініціаторами зустрічі
стали представники концер
ну. На початку місяця вони
надіслали офіційного лис
та на ім’я ректора, в якому
чітко вказали, які розробки

наших науковців їх цікав
лять насамперед. Це тонко
плівочні термоелектричні
модулі, гнучкі сонячні еле
менти, технологія забарв
лення скла евтектичною
композицією, — зазначила
заступник проректора з на
укової роботи Лілія Жук.
З презентаціями влас
них напрацювань, що сто
суються запитуваної тема
тики, виступили завідувач
кафедри загальної фізики
ІМФН професор Іван Ло
патинський (він приніс до
аудиторії термоелектрич
ний мікрохолодильник,
який викликав бурхливе
зацікавлення з боку ко
рейців), професор цієї ж
кафедри Григорій Ільчук
(гнучкі суперконденсато

| Світлина Анни Герич

Львівська політехніка та LG: є контакт!
П

ри, над якими працює його
наукова група, дозволяють
створити автономні пор
тативні зарядні пристрої
для побутової техніки,
зокрема ноутбуків, мо
більних телефонів тощо),
а також завідувач кафедри
хімічної технології силі
катів ІХХТ професор Яро
слав Вахула (напрацюван
ня його кафедри невдовзі
можуть лягти в основу
технології виготовлення
кольорових інфрачерво
них портів для мобільних
телефонів).

Після того, як пра
цівники Московського
центру технологій LG
представлять докладні
презентації побачених
розробок корейським
інженерам відповідних
підрозділів концерну,
а ті, відповідно, узгодять
з нашими науковцями
технічні моменти, Львів
ська політехніка та LG
зможуть підписати між
собою відповідні угоди
про співпрацю.
Анна ГЕРИЧ

з головної зали

„Експериментальна“ Вчена рада
m Закінчення. Початок на 3 с.

слідницького національного вищо
го навчального закладу дає право По
літехніці самій визначати конкурсні
предмети, з яких вступники на ОКР
бакалавра подають сертифікати ЗНО.
На Вченій раді йшлося також
про перейменування кафедр ІЕПТ
ім. В. Чорновола. Зокрема, на базі
кафедри прикладної екології та зба
лансованого природокористування
постане кафедра екології та збалан
сованого природокористування,
а кафедра екологічної безпеки та
аудиту стане кафедрою екологіч
ної безпеки та природоохоронної
діяльності. До того ж в інституті
пропонують ліцензувати підготов
ку фахівців-бакалаврів за новим на
прямом — „Товарознавство і торгі
вельне підприємництво“. З анало
гічною пропозицією щодо напряму

„Ливарне виробництво“ виступила
завідувач кафедри прикладного ма
теріалознавства та обробки матеріа
лів ІІМТ професор Зоя Дурягіна.
Серед найуспішніших політехні
ків, які цього разу отримали нагороди
з рук ректора, — директор Інституту
архітектури професор Богдан Чер
кес (диплом члена-кореспондента
німецької Академії містобудування
і ландшафтної архітектури), профе
сор кафедри прикладної математики
ІМФН Ростислав Бунь (Кавалерський
Хрест ордена „За заслуги“ Республі
ки Польща), доцент кафедри буді
вельних конструкцій та мостів ІБІД,
головний конструктор стадіону
„Арена-Львів“ Ігор Кархут (диплом
лауреата Державної премії України
в галузі архітектури за 2013 рік за
створення цього спортивного комп
лексу), керуючий справами універси
тету Роман Корж (почесна грамота

Львівської ОДА за вагомий особистий
внесок у розвиток освітньої галузі
з нагоди Дня працівника освіти).
За сприяння розбудові та утри
манню інформаційно-комунікацій
ної системи Західного регіонального
управління Державної прикордон
ної служби України, підготовку фа
хівців зв’язку й безпеки інформації
для підрозділів зв’язку та з нагоди
Дня працівників радіо, телебачен
ня та зв’язку Львівську політехніку
в особі її ректора — професора Юрія
Бобала, а також особисто завідувача
кафедри захисту інформації ІКТА
професора Валерія Дудикевича по
чесними грамотами відзначив ке
рівник цієї структури генерал-лей
тенант Артур Горбенко. Ректорові
нагороду вручив вчений секретар
Роман Брилинський.
Анна ГЕРИЧ
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діалог

„Ми не можемо працювати,
не вдумуючись у зміст роботи“

Ц

е одна з тез, що прозвучала під час зустрічі колективу Інституту
архітектури Львівської політехніки з ректором 27 листопада

| Світлина Ірини Шутки

Почали з приємного —
ректор Юрій Бобало та
директор ІАРХ Богдан
Черкес привітали відзна
чених на черговому Між
народному огляді-кон
курсі дипломних робіт
архітектурних та худож
ніх спеціальностей ви
щих навчальних закладів
України. Загалом дипло
мами конкурсу відзна
чили роботи 38 політех
ніків, а також викладачів
ІАРХ — Галину Петришин
(за редаговане видання
„До століття містобудівної освіти
у Львівській політехніці“) і Олену Кай
дановську (за розвиток навчально-ме
тодичної бази архітектурної освіти,
зокрема монографію „Образотворча
підготовка архітекторів у вищих на
вчальних закладах“).
Ректор зазначив, що зустрічі з ко
лективами ННІ (такі вже були в ІЕСК
й ІБІД) потрібні і корисні, бо це добра
нагода означити те, що хвилює. Озву
чив кілька цікавих думок студента
ІНЕМ і одного з викладачів вишу про
те, як вдосконалити навчальний про
цес, зблизити очікування працедавця
і навички випускника, зекономити фі
нанси і час викладача…
Юрій Ярославович зосередив увагу
присутніх на основних критеріях готов
ності кафедр до навчального процесу,
якості їхньої роботи: це навчально-ме
тодична робота, матеріально-технічне
і кадрове забезпечення. Закликав заві
дувачів кафедр, викладачів „не пере
вантажувати“ себе і студентів „зайви
ми“ курсами — і не хвилюватися: це не
загрожує звільненнями. Для підготовки
доброго фахівця-бакалавра оптималь
ною кількістю назвав 45 – 50 дисциплін.
Загалом в ІАРХ цей показник — 51. Вод
ночас, констатував спікер, архітектори
порівняно з іншими ННІ пасивні у Вір
туальному навчальному середовищі,
у виданні навчальної літератури. Осо
бливо їхньої уваги потребує публікація
наукових статей у виданнях, що входять
до наукометричних баз даних (в універ
ситеті лідером тут є ІТРЕ, потім ідуть
ІХХТ й ІМФН).

Говорячи про поліпшення матері
ально-технічної бази, ремонти, Юрій
Бобало розповів про Вроцлавську по
літехніку, де недавно побував на Днях
науки: тамтешній ректор хвалився
новозбудованими й придбаними кор
пусами і навіть… линвовою доро
гою через Одер, що скоротила шлях
від кампуса до корпусів із 35 – 40 до
2 хв… У наших вишів тим часом руки
зв’язані „застряванням“ коштів на
рівні казначейства. Це утруднює про
ведення ремонтних робіт, реалізацію
госпдоговірних угод… І взагалі для
нормальної діяльності, наголошує
ректор, навчальний заклад має сам
розпоряджатися своїми коштами,
вихід він вбачає у впровадженні за
конодавчої норми, яка б дозволяла
університетам відкривати власний
рахунок у банках.
Судячи з озвучених запитань, самих
архітекторів нині найбільше хвилює
стан навчальних приміщень у 19 на
вчальному корпусі і потреба ремонту
в них, брак площ, зближення темати
ки дипломних проектів із реальними
потребами (цьому, за словами дирек
тора ІАРХ, відповідає до 70 проек
тів). В кінці керівник вишу подякував
колективу ІАРХ за роботу й успіхи,
а політехніки-митці подарували йому
скульптурку Митрополита Андрея
Шептицького (автор Василь Ярич),
3-томне видання пастирських послань
А. Шептицького і картину Володимира
Сколоздри „Собор Святого Юра“.
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коротко
Аспірантка кафедри прикладної математики Ольга Данило
виборола стипендію імені
професора Станіслава Толпи.
Про це повідомив її науковий
керівник професор Ростислав Бунь. За його словами, ці
кошти нададуть як індивідуальний грант на проведення
досліджень упродовж трьох
місяців у Вроцлавському природничому університеті. Цю
стипендію Вроцлавський природничий університет надає
іноземним молодим науковцям, віком до 35 років, для реалізації наукових досліджень.
Завершилася реєстрація на
пробне тестування для абітурієнтів. Станом на 22 листопада у Львівській області
заяви на участь у пробному
тестуванні подав 7161 абітурієнт. Про це інформує пресслужба ЛОДА. Відповідно до
наказу УЦОЯО від 26 вересня
2013 року, пробне ЗНО проведуть з 11 навчальних предметів.
Компанія Яндекс запустила
новий онлайн-сервіс для
школярів, де можна перевірити свої знання та потренуватися перед зовнішнім незалежним оцінюванням. На
сайті zno.yandex.ua розміщені
онлайн-тести, які можна проходити в будь-який зручний
час українською та російською мовами. На сервісі
є 61 варіант ЗНО з усіх 14 предметів. Усі завдання взято
з офіційних варіантів тестів,
підготованих Українським
центром оцінювання якості
освіти у 2010 – 2013 роках.
У Міністерстві освіти й науки
України затверджено Пріоритетні напрями роботи Державної інспекції навчальних
закладів України на 2014 рік.
Попередньо вони були схвалені на засіданні колегії ДІНЗ
29 листопада 2013 р. Відповідно до зазначеного документа,
у 2014 році основна увага
Державної інспекції зосереджуватиметься на діяльності
з удосконалення системи зовнішнього оцінювання якості
освіти, її нормативно-правового забезпечення тощо.
За матеріалами інформагенцій

Ірина ШУТКА
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Неперервність поколінь
У
Львівській політехніці відкрито 96 спеціальностей аспірантури і 34 спеціальності докторантури. Про молоде
наукове поповнення, його вклад у наукову скарбничку
Політехніки розмовляємо із заступником проректора
з наукової роботи Лілією Жук:

— Ліліє Володимирівно, як
у Політехніці готують молоду наукову еліту?
— Готуємо молодих на
уковців на базі Комплек
сної програми підготовки
науково-педагогічних та
наукових кадрів універси
тету на 2011 – 2015 роки,
що є частиною Програми
розвитку Львівської по
літехніки на період до
2020 року. Метою Комп
лексної програми є, влас
не, відтворення наукового
потенціалу університету,
розвиток наукових шкіл,
закріплення молоді у сфе
рі освіти і науки.
— Яку частку у загальній
чисельності професорськовикладацького складу і наукових працівників становить молодь?
— Загалом молоді є понад
50 відсотків. Це — док
тори наук, докторанти,
кандидати наук віком до
35 років, а також особи
без наукового ступеня:
молодші наукові співро
бітники, стажисти-до
слідники та аспіранти.
До речі, та кількість аспі
рантів і докторантів, яка
є у Львівській політехніці
(а це понад 600 осіб), до
статня для підтверджен
ня статусу дослідницького
університету.
— Чи є особливості підготовки в аспірантурі у нашому університеті?
— Звичайно, і одна із них
полягає в тому, що біль
шість аспірантів у нас на
вчається за індивідуаль
ними науково-навчаль
ними програмами, й окрім
теоретичної, у них є ще
й дослідницька компо

нента. Тобто аспіранти
першого і другого років
навчання проходять курси
лекцій окремими блоками
за науковими напрямами
дисертацій, над якими
працюють. Аспіранти,
докторанти і працівни
ки університету захища
ють щорічно приблизно
20 докторських і 80 кан
дидатських дисертацій.
Торік науковці захисти
ли 31 докторську дисер
тацію, з них 5 захищено
у віці до 40 років.
— Чи всі аспіранти доходять до фінішної прямої та
вчасно захищають дисер
тації?
— Є багато причин, які
заважають вчасно за
хиститися. Серед основ
них — це те, що аспі
ранти, тематика роботи
яких передбачає прове
дення великої кількос
ті експериментів та їх
опрацювання, просто
не встигають вчасно ви
конати такий великий
обсяг робіт. Цього року
у вересні внесено зміни
до порядку присудження
наукових ступенів, се
ред яких — необхідність
опублікування однієї
статті у закордонному
періодичному видан
ні або українському ви
данні, внесеному до на
укометричних баз даних.
Для окремих аспірантів
це стало причиною від
термінування захисту
дисертації. Але масового
характеру це не має. Зага
лом, з тих аспірантів, які
щороку закінчують аспі
рантуру, до 70 відсотків
подають роботи в спеціа
лізовану вчену раду в тер

мін навчання, вчасно або
достроково захищають
дисертації.
— Як дбає Політехніка про
навчання і стажування аспірантів і молодих науковців за різними грантами
й обміном?
— Стажування аспіран
тів здійснюється в ме
жах бюджетної програми
„Навчання студентів та
аспірантів і стажування
наукових, науково-пе
дагогічних працівників
у провідних вищих на
вчальних закладах та на
укових установах за кор
доном“. За цією програ
мою, яка діє вже три роки,
на стажування скеровано
17 аспірантів і 9 молодих
науковців. Стажування
відбувається в універси
тетах та наукових уста
новах США, Німеччини,
Австрії і Франції. Крім
цього, аспіранти дуже
часто використовують
різноманітні програми
академічної мобільності.
До речі, через сайт Львів
ської політехніки ми що
разу поновлюємо інфор
мацію про нові конкурси
цих програм.
— Який вклад молодих науковців у загальну наукову
скарбничку Політехніки?
— Третина всіх моно
графій, підручників і на
вчальних посібників, що

виходять друком у Львів
ській політехніці, опублі
ковані за участю молодих
науковців. Третина ста
тей, опублікованих у ви
даннях, що входять до
наукометричних баз да
них, підготовлена за їх
ньої участі. 80 відсотків
від загальної кількості
наукових публікацій
(статті і тези кон
ференцій) — теж
результат роботи
молодих учених як
одноосібно, так і у складі
авторських колективів.
Серед здобутків молодих
учених упродовж остан
ніх п’яти років — 17 гран
тів Президента України
для підтримки наукових
досліджень молодих уче
них (4 гранти призначе
но в цьому році), один
грант Президента Укра
їни докторові наук для
наукових досліджень,
1 грант для обдарованої
молоді, 3 премії Прези
дента України для моло
дих учених (в Україні їх
щорічно є 20), 2 премії
Верховної Ради України
найталановитішим моло
дим ученим у галузі фун
даментальних і приклад
них досліджень та науко
во-технічних розробок
(одна з них призначена
на 2013 рік), 2 стипендії
Верховної Ради України,
3 премії Кабінету Міні
стрів України за особливі
досягнення молоді в роз
будові України і 12 сти
пендій — для молодих
науковців. Це дуже вагомі
й важливі здобутки. Крім
цього, наші аспіранти
і молоді науковці мають
близько 80 стипендій та
премій інших рівнів. Тож
ми, звичайно, пишаємося
нашим молодим науковим
поповненням.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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за європейськими стандартами

„Я

вступав в університет у середині 1990-х, коли в державі виникла
скрутна ситуація. Не можу сказати, що був надто зацікавлений
комп’ютерним напрямом (у школі подобалась історія, активно
займався музикою), але розумів, що за цим майбутнє — і цим варто
займатися“, — згадує найкращий молодий науковець ІКТА 2012 року
Віктор Мельник, доцент кафедри безпеки інформаційних
технологій, доктор технічних наук

Технології — для суспільного блага
На шляху
до розумного міста
У тому, що „за цим майбутнє“, Ві
ктор Анатолійович пересвідчився
вже не раз. Такі ж враження недавно
привіз із поважного міжнародного
форуму, присвяченого інформа
ційно-комунікаційним технологі
ям, — ІСТ 2013. Ця масштабна подія
(конференції, виставки), яку орга
нізовує Єврокомісія, 6 – 8 листопа
да зібрала у Вільнюсі понад 5 тисяч
учасників, до того ж не тільки з кра
їн Євросоюзу, а з усього світу — Ав
стралії, Америки, Африки. Лідер
ські позиції у розвитку ІКТ в Євро
пі, за спостереженнями Віктора,
мають Німеччина, Великобританія,
прогресують країни Східної Євро
пи (Польща, Чехія, Словаччина,
Словенія), а також Туреччина, яка
активно використовує можливості
свого асоційованого членства в ЄС.
Сам науковець на ІСТ 2013 спільно
з батьком — відомим науковцем,
завідувачем кафедри ЕОМ Політех
ніки — представляв альма-матер.
— Як ми побачили, в Європі
є акцент на впровадженні інформа
ційно-комунікаційних технологій
для створення так званих розум
них міст і навіть їхніх об’єднань,
мереж. Це щось на зразок розум
ного будинку, але масштабніше:
завдяки ІКТ основні міські струк
тури, як транспортна мережа,
муніципалітет, соціальні служби
і т. д. пов’язані між собою, через
машинно-машинну мережну вза
ємодію в тому числі, й за потреби
можуть в автоматизованому режи
мі приймати потрібні рішення. Тут
говорять про енергоефективність,
а також e-health, e-government,
e-transport. Це, можна сказати, сус
пільно орієнтовані новації, і їхній
загальний керунок — створити бла
го для суспільства.

Учасники вільнюської зустрічі
підвели підсумки 7 Рамкової про
грами ЄС, яка саме завершується,
і поділилися баченням майбутніх
наукових проектів і розвитку тех
нологій. Це актуально напередодні
старту нової програми на підтрим
ку досліджень та інновацій „Гори
зонт 2020“, що буде впроваджена

у 2014 – 2020 роках. Набирати нау
кові проекти почнуть вже цього мі
сяця. За словами Віктора Анатолі
йовича, можливості України брати
участь у таких європейських про
грамах наразі обмежені, бо Україна
не є членом ЄС. Можливо, згодом
ситуація поліпшиться, має надію
політехнік.

Вдосконалити комп’ютер
У червні Віктор Мельник захистив
докторську. У такому молодому віці
це йому вдалося великою мірою за
вдяки активній науковій мобільнос
ті: участь у спільних проектах По
літехніки й Університету приклад
них наук Нюрнберга (Німеччина),
Програмі трансферу знань Асоціації
Марії Кюрі, керівництво науковими
проектами в Польщі, робота в Ір
ландії над проектом із розробки без
провідних сенсорних мереж. Якщо

кандидатська молодого вченого
була присвячена розробленню но
вих методів та засобів проектування
спеціалізованих процесорів захисту
інформації (керівник професор Ва
лерій Дудикевич), то докторська —
розробці нових типів архітектури
комп’ютерів (науковий консультант
директор ІКТА професор Богдан
Стадник):
— Упродовж останніх років
ми спостерігаємо кризу зростання
продуктивності однопроцесорних
комп’ютерних систем, адже такто
ва частота процесорів, що є осно
вною характеристикою їх продук
тивності, за останні 5 років прак
тично не змінилась — залишається
на рівні близько 3 ГГц. Для даль
шого підвищення продуктивнос
ті комп’ютерних засобів потрібне
впровадження нових архітектур
них і методичних підходів. У цьому
науковому напрямі я й працюю. Ця
тематика актуальна, і, до речі, заці
кавила фахівців у Вільнюсі.

Про стандарти
Західна Європа, за словами доцен
та кафедри БІТ, демонструє високі
стандарти, до яких варто прагнути,
не лише в науці. Десятирічний ви
кладацький досвід — лекції англій
ською іноземним студентам у По
літехніці, викладання у Польщі,
в Технічному університеті міста
Кельце, — дозволяє політехнікові
порівнювати:
— Якщо наші студенти чека
ють, що їм запропонує викладач, то
польські мають дещо вищі вимоги:
проявляють більшу зацікавленість,
намагаються отримати від виклада
ча все те, що він повинен їм дати,
ставлять багато запитань, заняття
є більш інтерактивними.
Ірина ШУТКА
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вибір

На вістрі світових новин
m Закінчення. Початок на 3 с.

не розглядати питання щодо вхо
дження України в Митний союз;
не допустити жодної спроби пе
реслідувань наших студентів, які
висловлюють свої погляди у кон
ституційний та правовий спосіб,
з боку чиновників Міністерства
освіти та науки України. У разі
невиконання наших вимог зали
шаємо за собою право відстоюва
ти свою позицію всіма законними
методами“.
Після непідписання угоди грома
дяни України та очільники опозиції
заявили, що розпочинають мирні
протести. Студенти, які першими ви
йшли на вулиці, декларували неполі
тичність протестних заходів. І справ
ді, вимоги, які лунали з майданів різ
них міст, мали мирний характер.
„Чорна“ субота, коли вночі
(о 4 ранку) загони „Беркута“ (за
різною інформацією — кримські
підрозділи, донецькі, луганські чи
дніпропетровські) зі звірячою жор
стокістю розігнали мирних протес
тувальників (кількасот студентів)
із Майдану Незалежності, змінила
дальший хід подій. Саме 30 листо
пада владі було просто життєво не
обхідно встановити на головному
майдані країни новорічну ялинку.
Тому „беркутівці“ розбивали голо
ви, ламали кістки, тягали за волосся
беззбройних дівчат і хлопців. Ця
трагедія збурила всю Україну.
І ця дата стала поворотною в спо
собі протесту: кияни та всі, хто при
їхав до столиці мітингувати, стали
більш рішучі й вперті: заявили, що
стоятимуть до кінця, до перемоги.
Ще в п’ятницю протестувальни
ки вирішили організувати ланцюг
єдності (як це було у 90-му): люди
від Києва до польського кордо
ну взялися за руки, щоб показати
всьому світові своє прагнення мати
європейське майбутнє. У Льво
ві ланцюг безперестанку рухався.
Влившись у переплетення рук (плічо-пліч стояли студенти і професо
ри, молодь і люди поважного віку)
біля пам’ятника Степанові Бандері,
можна було дійти так до Мотозаводу
(саме цей відрізок мали би взяти на
себе політехніки, але охочих долу
чатися хоч на якийсь час було дуже

багато). За межами великих насе
лених пунктів ланцюг був не такий
щільний. Наші журналістки Ірина
Шутка та Наталія Яценко їздили на
трасу Львів — Шегині в село Барта
тів Городоцького району. Хоч там
було далеко не так людно, як у Льво
ві, піднесений настрій відчули і тут:
усі машини сигналили, демонструю
чи свою підтримку.
На кордоні на ПП „Шегині“
з українського боку зібралося близь
ко 300 людей. Приблизно стільки ж
перейшло кордон. Прикордонни
ки поставилися до акції прихильно
й жодним чином не перешкоджали
активістам.
Усі ці мирні акції протестуваль
ників мали поступово згорнутися.
Опозиція озвучувала пропозицію
1 грудня оголосити свої вимоги
й продовжувати досягати мети в пар
ламенті, через ухвалення відповід
них звернень, законів… А 29 листо
пада студенти, які стали рушійною
силою Євромайданів по всій Україні,
поширили звернення, що припи
няють свій страйк, але починають
розбудовувати загальноукраїнську
мережу студентських комітетів, яка
охопить усі виші. Також вони запев
няють, що свою думку висловлять на
президентських виборах 2015 року,
але тоді свій вибір доведуть до кінця.
Про свої наміри студенти написали
у Резолюції Загальноукраїнської ко
ординаційної ради студентів.
Але за одну ніч змінилося все.
Замість кількасот студентів, які по
страждали від нападу „Беркута“, на
вулиці Києва вийшло понад півтора
мільйона українців. У суботу мітин
гувальників, які тікали від спецна
зівців, прихистив Михайлівський
монастир. І від ранку за брамою Зо
лотоверхого — польова кухня, штаб,
а в самому соборі мітингувальники
мають прихисток для відпочинку
і сну. І саме від цього майдану фор
мувалася колона протестувальників.
Люди прибували і прибували.
Попри судову заборону на мир
ні мітинги на центральних площах
столиці, мітингувальники спільно
з очільниками опозиції пішли на
Хрещатик. Міліція, яка охороняла
„йолку“, втекла. Хлопці розібрали
огорожу навколо ялинки, чимало їх
піднялося догори, щоб почепити на

пірамідальній конструкції прапо
ри — партійні, українські, ЄС.
Не обійшлося й без провокацій.
Імовірно, члени братства Корчин
ського почали бити ланцюгами
хлопців у формі, які охороняли Ад
міністрацію Президента. Вони кида
ли бруківку та запалені фаєри (яких
мали чимало). За постамент, із якого
можна далі кинути, їм служив неві
домо звідки пригнаний екскаватор.
Цим вони спровокували відповідну
реакцію силовиків — і ті знову піш
ли бити усіх без розбору, в тому чис
лі й поранених та медиків (зокрема,
в приміщенні Спілки письменників,
де ті знайшли прихисток).
У Львові, де мітинги серед усіх
міст (крім столиці) і так були най
чисельніші, хоч до Києва подалося
чимало львів’ян, у суботу й неділю
на вулиці виходило по 50 тисяч лю
дей. Обурення діями влади вислови
ли мешканці багатьох міст, не тільки
західноукраїнських: Одеса, Харків,
навіть Сімферополь.
Мер Львова запевнив, що не до
зволить нічого подібного до крива
вих київських подій у своєму місті.
Таку ж позицію оголосив і очільник
Івано-Франківська.
Протести у Львові відбувають
ся мирно саме тому, що немає кому
протистояти. Всі у Львові за євроін
теграцію. А що тут дивуватися? Біля
головного корпусу Політехніки пра
пор Євросоюзу поряд із національ
ним та університетським замайорів
ще минулоріч.
Зараз студенти, які не поїхали
в Київ, вирішили приходити на пер
шу пару (8:30). Колегія та профком
студентів і аспірантів закликають:
„З 09:00 готуєте плакати, державну
символіку та інше, об 11:00 збір біля
головного корпусу, о 12:00 органі
зовано вирушаємо на Львівський
Євромайдан. Студенти-дипломни
ки, до вас прохання дотримуватися
графіку виконання кваліфікаційних
робіт (дипломів), щоб не отримати
дипломи через рік“.
І хоч ні влада, ні опозиція не очі
кували аж такої активної позиції,
українці її таки виявили. Студенти
з Донецька звернулися до львівських
спудеїв, декларуючи свою підтрим
ку такому свідомому вияву активної
громадянської позиції.
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26 листопада світ відзначав
Всесвітній день інформації. І саме
інформація є важливим учасником
усіх цих подій. Якраз завдяки мобілі
зації в соцмережах стала можливою
така активна громадянська позиція
людей. Через інформування про
якісь локальні чи глобальні пробле
ми (чи то ДАІ не пропускає автобуси
на Київ, чи замало людей, щоб про
тистояти „Беркуту“) вдається усуну
ти чи мінімізувати їх.
Щоправда, безліч дезінформації
вносить хаос, наприклад, про „Бер
кут“ на Огієнка чи на Мечникова
у Львові, що легко спростовується,
коли люди йдуть подивитися на вка
зану вулицю.
На момент верстки газети про
тести тривають. Уже ніхто не проти
політиків на сцені. Від них чекають

позиція
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чіткого плану дій. Перша мета, яку
озвучив Арсеній Яценюк у неділю
ввечері, — відставка уряду. Саме
цієї мети протестувальники намага
лися досягти в понеділок, пікетуючи
(не захоплюючи) установу Кабміну.
Багато залежить від переформа
тування сил у Верховній Раді. Адже
кілька депутатів-регіоналів заяви
ли про свій вихід із партії та фрак
ції ПР. Відтак, можливо, незабаром
у парламенті буде інша більшість.
У понеділок лідери трьох опозицій
них фракцій оголосили свої вимоги
та залишили погоджувальну раду
у ВР. Як повідомив лідер фракції
„Батьківщина“ Арсеній Яценюк, на
сьогодні вимоги складаються з двох
пунктів: відставка уряду Азарова та
„припинення політичних репресій,
тобто звільнення Юлії Тимошенко

і трьох активістів, затриманих під
час минулої акції“.
В десяти областях відбулися засі
дання міських та обласних рад і адмі
ністрацій. Верховна Рада Криму звер
нулась до Віктора Януковича із закли
ком вжити всіх доступних заходів для
відновлення громадського порядку, не
зупиняючись, якщо цього вимагатиме
ситуація, перед введенням надзвичай
ного стану. Однак джерела в АП запев
нили: про таке рішення не йдеться.
У вівторок о 10 почалося засі
дання парламенту. Ситуація напру
жена: мітингувальники відділенні
від будівлі ВР кордоном строкови
ків внутрішніх військ. Біля самого
приміщення змонтовано сцену для
„тітушок“… Далі буде…

Заява

Ради ректорів Львівської області
з приводу подій ранку 30 листопада 2013 року
на майдані Незалежності у Києві
О 4 годині ранку 30 листопада 2013 року
на майдані Незалежності у Києві відбу
лося масове брутальне побиття мілі
цейським спецпідрозділом „Беркут“
кількасот мирних мітингувальників
Євромайдану.
Внаслідок жорстокого застосування
сили поранено десятки людей, багато
з них затримано та перебувають у міліції.
Серед них — чимало студентів, зокрема,
львівських вищих навчальних закладів.
Ми рішуче засуджуємо цей акт на
сильства та грубе порушення демокра
тичних прав і свобод громадян.
Ми вимагаємо об’єктивного роз
слідування подій ранку 30 листопада
2013 року у Києві, а також негайної
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відставки керівників силових струк
тур, котрі були причетні до побиття
мітингувальників Євромайдану, та
притягнення їх до кримінальної від
повідальності за скоєне.
Академічна спільнота Львівщини
солідарна і підтримує активну гро
мадянську позицію наших студентів
та інших учасників Євромайдану, які
мирними ненасильницькими метода
ми засвідчили своє прагнення того, аби
Україна стала повноправним учасни
ком європейського співтовариства.
Ми закликаємо Президента та уряд
України не застосовувати надалі силових
методів до учасників мирних протестів.
30 листопада 2013 року.

Ректор Національного університету „Львівська політехніка“, голова Ради ректорів
Львівщини Юрій Бобало; ректор Львівського національного аграрного університету, заступник голови Ради ректорів Львівщини Володимир Снітинський; перший
проректор Львівського національного університету імені І. Франка Василь Височанський; ректор Національного медичного університету імені Д. Галицького Борис Зіменковський; перший проректор Львівської комерційної академії Петро Куцик; ректор
Національного університету ветеринарної медицини Михайло Гладій; ректор Української державної академії друкарства Богдан Дурняк; перший проректор Львівської
національної академії мистецтв Роксолана Шифран; ректор Львівського державного
університету фізичної культури Євген Приступа; ректор Національного лісотехнічного
університету України Юрій Туниця; ректор Львівської державної фінансової академії
Петро Буряк; ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені
І. Франка Надія Скотна; ректор Львівського інституту менеджменту Петро Яницький

Тетяна ПАСОВИЧ

Боротися
до повної
перемоги!
Дорогі українці,
студенти та працівники
Львівської політехніки!
Рада Товариства „Просві
та“ підтримує дії студент
ських, громадських органі
зацій, опозиційних партій
і бере активну участь у всіх
мирних протестних акці
ях на захист права україн
ського народу жити в єв
ропейській демократичній
державі.
Висловлюємо осуд об
лудним діям Президента у
Вільнюсі й антиукраїнській,
антиєвропейській позиції
уряду.
Рішуче засуджуємо га
небні дії влади в ніч на
30.12.2013 року щодо бру
тального, жорстокого по
биття студентів і розго
ну мирного Євромайдану
у Києві.
Закликаємо всіх до учас
ті в дальших протестних
акціях до повної перемоги!
Рада Товариства
„Просвіта“
Львівської політехніки
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пам’ять

„Проект-33“
27

листопада колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки
та студенти Інституту архітектури презентували інсталяцію „Проект-33“, присвячену пам’яті жертв Голодомору.
Своєрідними
епіграфами до
інсталяції стали
слова очевидців
цієї страшної тра
гедії: „…нічого
так не тривожить,
як голод, і нічого
так нема страш
ного, як голод.
І щоб ніхто не голодував,
ні наші діти, ні онуки, ніх
то не пережив того, що пе
режили в 30 – 33-ті роки“,
та уривок з твору „Остан
ня Паска“ Руслана Новако
вича: „Вже давно не чути
веселого дитячого сміху
на вулиці, гомону молоді
на колодках, співу в оселях
селян. Не чути й погонича,
що вертає череду в село.
Осінь надворі, а жодного
тобі весілля. Лиха осінь
1932-го, недобра“.
— У проекті пред
ставлено 33 полотна, які
розташовані під різними
кутами і здалеку форму
ють цілісне чорно-біле зо
браження. Над лінією поля
летить вороння: від одного
ворона згущується до без
лічі і переходить у цілко

| Світлина Наталії Павлишин

У поминальному захо
ді взяла участь молодь та
керівництво універси
тету — ректор професор
Юрій Бобало, проректор
Богдан Моркляник, керую
чий справами Роман Корж,
голова Товариства „Про
світа“ професор Христина
Бурштинська, директор
Інституту архітектури
професор Богдан Черкес.
Ректор Юрій Бобало
наголосив на важливості
і необхідності не забува
ти про цю жахливу траге
дію нашого народу, який
у страшні 1932 – 33 роки
втратив мільйони життів.
Ця вражаюча інсталяція
черговий раз підтверджує,
що ми пам’ятаємо і поми
наємо наших земляків.
Над ідеєю та втіленням
інсталяції працювали ви
кладачі кафедри дизайну
та основ архітектури ІАРХ
Ірина Дутко, Маріанна
Дубова та група студен
тів-архітекторів (12 осіб).
Координатором проекту
була студентка другого
курсу ОКР спеціаліста Іри
на Дмитришин (Камшій).

Д

виту темряву. Провідними
в інсталяції є образи воро
на-крука (крука вважають
одним із найрозумніших
птахів) і чорного поля, на
якому нема ні зернини. Во
рон від першого до остан
нього полотна втрачає свої
обриси, трансформуючись
у чорні плями — люди пе
реживали страждання че
рез терор голодом, втрача
ли самосвідомість, духовну
культуру, — про основну
мету та ідею проекту „33“
розповіли керівники про
екту Ірина Дутко та Марі
анна Дубова.
Темнота полотен під
водить глядачів до другої
частини інсталяції — чор
ного коридору, на стінах
якого можна записати свої
думки і переживання. На

З ініціативи „Просвіти“

о загальнонаціонального
вшанування жертв Голодомору 22 листопада долучився Інститут хімії та хімічних технологій
Львівської політехніки.

| Світлина Наталії Павлишин

писане можна побачити
лише при освітленні уль
трафіолетом. Коридор із
прозорими написами — як
голоси людей, які страж
дали в той час і довгі роки
намагалися довести світо
вій спільноті про геноцид
нашої нації та врештірешт були почуті. У такий
спосіб молодь хотіла пе
редати емоції і страхи тих
людей, які пережили цю
жахливу трагедію. Вшано
вуємо пам’ять мільйонів
людей, які загинули в час
страшного Голодомору.
Долучився до акції
Народний дім „Просвіта“
Політехніки на чолі з ди
ректором Степаном Ша
латою. Струнний квартет
зіграв жалобні мелодії
М. Скорика.

З ініціативи представників Товари
ства „Просвіта“ і за підтримки Коле
гії та профбюро інституту, а також
активних студентів у корпусах, де
навчаються студенти-хіміки, ство
рили куточки пам’яті. Окремо під
готували спеціальні інформаційні
банери з фотографіями та копіями

документів, які засвідчують, що Го
лодомор 1932 – 33 років був справді
геноцидом українського народу.
Як наголосила співініціатор та
співорганізатор акції вшанування
жертв Голодомору в ІХХТ просві
тянка, провідний спеціаліст кафед
ри аналітичної хімії Лідія Гриценко,
важливо, що цю акцію підтримала
молодь і що ми знаємо та не забува
ємо трагічні сторінки нашої історії.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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проща на рідні терени

Віддали шану українським героям
У

же традиційно члени суспільно-культурних товариств „Надсяння“, „Любачівщина“ і „Холмщина“ на чолі із
головою Об’єднання товариств
депортованих українців „Закерзоння“ Володимиром Середою
23 листопада вшанували пам’ять
полонених та інтернованих вояків УНР і УГА, які поховані на
„Українському полі“ меморіального комплексу в Ланцуті.

| Світлина Катерини Гречин

На цьому клаптику цвинтарної зем
лі, де наразі височіє відновлений
пам’ятник воякам УНР і УГА з дво
ма хрестами — один зверху (Га
лицького братства), інший на само
му пам’ятникові (Київського брат
ства) — комунальне підприємство
Львівської обласної ради „Доля“
за кошти обласного бюджету про
довжує опоряджувальні роботи.
По обидва боки бруківки, що веде
до пам’ятника, точної копії того,
який стояв тут у міжвоєнний пері
од, уже практично готові ряди, де,
як обіцяють „доляни“, до кінця року
буде встановлено невеликі козацькі
хрести, два з яких уже „підпирають“
тутешні дерева. Нині ж бруківку на
цвинтарній території заповнює ве
лика кількість прочан. Над їхніми
головами вільно розвіваються два ве
ликі українські прапори. Вшанування
померлих українських вояків розпо
чинається покладанням вінка та запа
ленням свічок пам’яті біля підніжжя
пам’ятника. Звучить Гімн України.
Заупокійну панахиду відправляє
священик УГКЦ Тарас Чорний.
— На цьому цвинтарі лежать
ті, кого смерть застала знена
цька. Вони не планували тут
жити, ні, тим паче, бути по
хованими. Духовним осердям
нашої молитви на місці
їхнього поховання є те,
що ми відновлюємо в душі
і в пам’яті почуття патрі
отизму і любові до своєї
Батьківщини. В таких міс
цях починаємо розуміти
важливість нашого перебу
вання на цій землі, а спіль
ною молитвою згадуємо
тих, за кого тут нема кому
молитися, — сказав після
панахиди отець Тарас.

Свого часу люди, кістки яких збе
рігає польська земля, мали велику
надію, що Україна незабаром стане
незалежною, суверенною держа
вою. Саме тому стали союзниками
Польщі у боротьбі проти більшовиз
му (їхня героїчна оборона шляху до
Варшави в історії Польщі названа
як „чудо над Віслою“), разом з ними
пішли на Київ. Коли ж битву програ
ли, а молода Польща разом із біль
шовицькою Росією підписали угоду,
союзники стали для Польщі зайвими
і їх усіх інтернували у таборі в Лан
цуті. Здавалося б, у цих обманутих
людей мали б опуститися руки, та
вони на чужині зуміли створити
свою станицю, де функціонували
університет, театр та інші культурні
установи. Однак на волю їм так і не
судилося вийти…
Як відзначив Володимир Се
реда, виступаючи перед прочана
ми, на цьому трикутнику землі, яку
польська влада виділила під укра
їнський цвинтар, було поховано
орієнтовно півтисячі українських
патріотів, серед яких багато гали
чан — вояків УГА. Всі полоне
ні й інтерновані

загинули не на полі бою, а відійшли
у вічність через нестерпні побуто
ві, санітарні та медичні умови, які
панували у таборі, знайшовши на
чужій землі свій останній земний
прихисток.
— Це були люди молодого і се
реднього віку, які пішли здобувати
нам державу, —сказав Володимир
Середа. — Мені особливо імпонує
національно свідома наддніпрян
ська інтелігенція, яка також долу
чилася до боротьби за Україну. Ми
тішимося, що почався процес від
новлення цвинтаря, хоч і в симво
лічному сенсі і на маленькій тери
торії, бо індивідуальних могил уже
ніхто не відновить через втрату
планів старого цвинтаря. Сподіва
юся також, що з часом на плитах бу
дуть вирізьблені вже відомі (понад
500) прізвища і стоятимуть козацькі
хрести.
За словами очільника Об’єднання
„Закерзоння“, на протилежному
боці, навпроти пам’ятника стоя
тиме барельєф Симона Петлюри,
адже він не раз відвідував табір ін
тернованих і полонених. Наразі цю
й так невеличку територію меморі
ального комплексу навпіл розділяє
11 хрестів — символічних могил
польських солдатів, які тут ніколи
не були поховані… Поділили, бо так
комусь дуже захотілося, хоча поруч
з „Українським полем“ — упоряд
кована й доглянута ділянка землі із
такими ж хрестами на умовних мо
гилах польських солдатів. На думку
спадає, що й саму Україну теж отак
і досі намагаються поділити, роз
шарпати і знову загарбати…
Оскільки останки українців спо
чивають на чужій землі, надсянець
Михайло Олійник починає пісню
„Чуєш, брате мій“… Її підхоплюють
усі прочани і вона тужливим птахом
лине понад могилами і губиться десь
у піднебессі…
Коли поверталися додому, авто
бус зупинився поблизу Перемишля
і рівно о 16 годині ми разом з усі
єю Україною хвилиною мовчання
пом’янули всіх жертв Голодомору
1932 – 1933 років, відзначивши та
ким чином на чужій землі 80-ті ро
ковини цієї страшної трагедії.
Катерина ГРЕЧИН
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позиція

Її посада дуже проста —
Ірина Фаріон
Першого грудня минуло 22 роки, як
на Всеукраїнському референдумі
90,32 відсотка українців проголосу
вали за незалежність своєї держави.
Чи ж думали тоді ми, що шлях її ста
новлення буде такий довгий і тернис
тий? І сьогодні знову, як уже не раз,
мусимо стати на захист своєї свободи
єдиною монолітною лавою. І саме єд
ність опозиційних політиків і наро
ду найбільше лякає тих, хто прагне
повернути Україну, як влучно сказав
хтось у соцмережах, — у „Тайожний
союз“. Саме тому чужі резиденти сі
ють розбрат серед українців, недо
віру до патріотичних сил. Особливо
намагаються дискредитувати тих,
кого вони найбільше бояться і хто має
підтримку серед дорослих і молоді.
Сьогодні штучно роздувається тема
про комуністичне минуле народного
депутата Ірини Фаріон, яка на виборах
до Верховної Ради 2012 року перемогла
в одному із львівських округів, здобув
ши найвищий результат підтримки се
ред усіх мажоритарників. Та чомусь так
є у нашому постколоніальному суспіль
стві: слабкі не люблять сильних, боягу
зи — сміливих, дурні — розумних.
У Національному університеті
„Львівська політехніка“ Ірину Дми
трівну знають як талановитого педа
гога, авторитетного науковця і без
компромісного громадського діяча.
В її науковому доробку — кілька мо
нографій, серед яких „Мова — краса
і сила“, „Отець Маркіян Шашкевич —
український мовотворець“, „Право
пис — корсет мови? Український пра
вопис як культурно-політичний ви
бір“, „Мовна норма: знищення, пошук,
віднова“, понад 200 наукових статей.
Упродовж 1998 – 2004 років Іри
на Фаріон очолювала мовну комісію
„Просвіти“ Львівської політехніки,
є членом наглядової ради Міжнарод
ного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика, ініціато
ром та організатором мовно-мис
тецьких конкурсів серед студентів
та учнів „Мова — твого життя осно
ва“, членом політради ВО „Свобода“.
2004 року вона стала лауреатом премії
імені Олекси Гірника, 2013-го — лау
реатом премії імені Дмитра Нитченка
„За несхибну позицію в житті, за бій
цівські якості й за чин“. Започаткова
ний нею проект „Від книги до мети“

збирає переповнені зали у Львівській
політехніці. Вона виступає за єдність
українського сходу і заходу, тому на
організовані нею зустрічі з видатни
ми особистостями та презентації її
книг у різних містах України прихо
дять сотні і тисячі українців, спраг
лих правдивого слова.
За рік роботи у Верховній Раді
Ірина Фаріон зареєструвала 18 важ
ливих для України законопроектів
власного авторства або у співавтор
стві з іншими депутатами.
То чи так важливо — була колись
Ірина Фаріон у якійсь іншій партії чи
не була? Приналежність до комуніс
тичної партії в минулому ще не озна
чає, що така людина не може бути
патріотом. Чи ж не комуніст Микола
Хвильовий ще в 30-х роках проголо
сив: „Геть від Москви!“? Чи не вою
вали з честю у загонах УПА вчорашні
комуністи-червоноармійці? А хіба не
екс-комуністи Прибалтики першими
вивели свої республіки зі складу Радян
ського Союзу і успішно розбудовують
свої незалежні держави?
А ще можемо пригадати, як у день
ГКЧП колишній комуніст, світлої
пам’яті ректор Львівської політехніки
Юрій Рудавський підписав наказ про
проведення наукової історичної кон
ференції на тему збройної боротьби
українців у ХХ столітті і дав розпо
рядження про виселення з території
інституту компартійного і комсо
мольського комітетів. А коли злобні
сили намагалися притягнути до від
повідальності доцента Ірину Фаріон
за студентські плакати на захист укра
їнської мови, він, ректор Рудавський,
взяв її під свою опіку.
В одному з нещодавніх інтерв’ю
мовознавець і політик сказала так:
„Моя посада дуже проста — Ірина
Фаріон!“ І додати тут нічого — її ім’я
говорить само за себе!
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,
Надія ЛЮБОМУДРОВА,
заступник голови Товариства,
Ярослава ВЕЛИЧКО,
Галина ЗАХАРЧИН, Ольга МНИХ,
Йосип СИТНИК,
Ірина КЛЮЧКОВСЬКА —
просвітяни

наш календар
6 грудня — День Збройних сил
України.
7 грудня — День місцевого самоврядування.
10 грудня — Міжнародний день
прав людини.

Пам’ятні дати

5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло
Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко,
український письменник, автор
романів: „Бур’ян“, „Мати“.
6.12.1892 — народився Микола Куліш, видатний український письменник-драматург.
6.12.1903 — народився Микола
Колесса, відомий український
композитор, диригент, засновник
львівської диригентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький, український композитор, автор національного гімну
„Ще не вмерла Україна. . .“.
7.12.1900 — народилася Катерина
Білокур, українська майстриня
народного декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола
Устиянович, український письменник і громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник, видатний український письменник, майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано
Товариство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян
Опільський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі
керівники України, Білорусії та
Росії ухвалили рішення про ліквідацію СРСР.
9.12.1863 — народився Борис
Грінченко, український письменник, педагог, лексикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен
(Микола Хомичевський), український поет-перекладач.
11.12.1873 — у Львові засновано
Наукове товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, український мовознавець.
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студентська акція

Сто метрів студентської мрії
m Закінчення. Початок на 3 с.

Деякі з них були справжніми витво
рами молодіжного мистецтва з ці
кавими та влучними гаслами. Коли
робота була завершена, молодь ви
брала найкращий плакат.
Підтримав студентську ініціати
ву і ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало. Він наголо
сив, що наш спільний європейський
дім ми будуємо насамперед для мо

лоді, яка вже значною мірою долучи
лася до європейських цінностей, зо
крема, європейської освіти. Ректор
відзначив кращі студентські плакати
з євроінтеграційної тематики.
Очільник університету також за
певнив молодь, що жоден учасник
студентської акції не відчує диском
форту за участь у заходах Євромай
дану. „Не розчаровуйтеся і йдіть до
кінця. Успіху вам у цьому!“, — додав
наостанок ректор.

ініціативи

коротко

| Світлина Наталії Павлишин

Молодь обирає світло життя

В

Інституті підприємництва
та перспективних технологій
Львівської політехніки 28–29 листопада відбувалася акція „Обирай
сам: жити у світлі життя чи у тіні
смерті“, приурочена Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

28 листопада студенти та викладачі
інституту спільно із працівниками
ІТ-компанії GlobalLOGIK організу
вали футбольний турнір під гаслом:
„Разом у майбутнє!“.
Більш інформаційним і насиче
ним був другий день акції, коли від
бувалися різноманітні заходи, при
свячені небезпеці ВІЛ-СНІДу.
Почався день з тренінгу „Разом
у майбутнє“. Тренінг проводили вчи
телі Львівської спеціалізованої шко
ли „Надія“ з поглибленим вивченням
предметів еколого-правового профі
лю — Марія Ткачук, Лідія Голосова.
У другій половині дня студенти
прослухали ряд виступів фахівців
у галузі медицини. Відкривав за

Новий день приніс нові ідеї та
новий флеш-моб — „Чому я йду
в ЄС?“. Він став своєрідним ви
раженням студентської позиції.
Головне завдання було зібрати яко
мога більше побажань та підписів
на символічних зірках. Ці символи
євроінтеграції зі студентськими
мріями і думками передали полі
технікам, які обстоюють цю ідею на
Євромайдані у столиці.
Наталія ПАВЛИШИН

хід директор ІППТ Йосип
Хром’як. Лікар-епідеміо
лог Львівського обласного
центру з профілактики та
боротьби зі СНІДом Андрій
Сорокаліт докладно розпо
вів молоді про головні симп
томи захворювання, шляхи
зараження тощо. Про те, як
живуть люди, хворі на СНІД,
і як суспільство повин
но сприймати цих хворих,
розказала психолог Центру
Світлана Голосова. Також
продемонстрували дві тема
тичні короткометражні стрічки. За
допомогою спонсорів підготовлено
цікаву та корисну друковану інфор
мацію „Міфи та правда про СНІД“.
Завершилась акція флеш-мобом
„Скажи СНІДу — НІ!!!“. Студенти
та викладачі на подвір’ї запаленими
лампадками виклали червону стріч
ку — символ солідарності із ВІЛпозитивними та хворими на СНІД
та, побажавши всім щастя і здоров’я,
випустили в небо червоні повітряні
кульки.
Варто зазначити, що акція від
булася за спонсорської підтримки
ІТ-компанії GlobalLOGIK та студії
„Ексклюзив“.
Зініціювали проведення такої
акції четвертокурсники-маркетоло
ги, зокрема студентка Тетяна Садов
ська. До організації заходу активно
долучилися куратор групи старший
викладач Сніжана Чучмарьова та ке
рівництво інституту.
Наталія ПАВЛИШИН

30 листопада у Львові на 69-му
році життя померла Леся Ґонґадзе. „Вона була надзвичайно
мужньою жінкою. Донька українського патріота, яка виховала
чудового сина — справжнього
захисника української націо
нальної ідеї, державності та
незалежності. Сім’я Ґонґадзе —
це приклад для нас усіх. Приклад
справжнього патріотичного
виховання. Весь Львів сумує“, —
сказав міський голова Львова Андрій Садовий. Похорон
відбувся 2 грудня.
До 150-річчя від дня народження
Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, яке відзначатиметься
29 липня 2015 року, у Львові має
постати пам’ятник Шептицькому.
Встановлення пам’ятника передбачено у плані реновації Святоюрської гори з реконструкцією
площі св. Юра і впорядкуванням
Митрополичих садів, який розглядали 27 листопада на засіданні
архітектурно-містобудівної ради
департаменту архітектури Львівської міської ради.
У Римі відбулася щорічна церемонія
вручення відзнаки блаженного
священномученика Омеляна Ковча. Цьогоріч серед лауреатів нагороди — українська поетеса Ліна
Костенко. Відзнаку імені Омеляна
Ковча вручають щороку за значний
внесок у розвиток екуменічного
діалогу, діалогу культур і народів,
міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної
діяльності, за особистий життєвий
приклад жертовності та гуманізму.
За матеріалами інформагенцій
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як приклад

„Дайте пройти!“
додому, на роботу
і до Європи!
У

країнський Євромайдан виник за принципом загальної безлідерної ініціативи: надто багато тих, хто хоче
змін, готовий працювати, але на початках не знає, як би
мала виглядати програма дій. У масштабах Львова подіб
ний безлідерний позапартійний громадський рух „Дайте
пройти!“ за комфортне місто та права пішоходів, зокрема,
успішно бореться вже півтора року. Як правильно реагувати на порушення і крок за кроком повертати Львів його
мешканцям, ми спитали у тих, кому вдається.

Приймальня „Дайте пройти!“ — це
сторінка групи у Фейсбуку, яку ство
рив журналіст і викладач УКУ Отар
Довженко. Саме його допис про про
блему неправильного паркування
у Львові, який опублікував у влас
ному профілі соцмережі, викликав
шквал коментарів та емоцій.
— Я жартома називаю себе іде
ологічним батьком „дайтепрой
тистів“, але, зізнаюся: навіть не
уявляв собі спочатку, наскільки моє
обурення співзвучне з обуренням
інших людей. На той момент я не
здогадувався, хто винен та що мож
на зробити, щоб поліпшити ситуа
цію. На щастя, одразу ж приєдна
лися люди, які знали міжнародний
і київський досвід (деякі російські,
польські міста, а також Київ уже
мали подібні рухи). Початкова дис
кусія в соцмережі допомогла зрозу
міти, що проблема не в ДАІ чи місь
кій владі, а в соціальній нормі, яку
треба змінювати в головах людей.
Нам потрібна комплексна інформа
ційна робота з великим суспільним
резонансом: від шухеру в Фейсбуку
до бабусь на лавках. Люди мають
зрозуміти, що не ДАІ, не міськрада,
а вони самі є господарями міста, —
розповідає Отар Довженко.
Спочатку „дайтепройтисти“ вда
лися до наліпок на неправильно при
парковані авта. Написи зі словами
„Мені плювати на всіх! Паркуюсь, де
хочу!“ у супроводі запрошених жур
налістів клеїли на автомобілі, водії
яких порушили правила паркуван
ня. Згодом був старий холодильник
із номерними знаками, „припарко
ваний“ на трамвайних коліях. Адже
мер якось сказав, що ніхто не питає
у влади, куди подіти старий холо

дильник, то чому має питати, де по
ставити авто. Завдяки позитивному
медійному резонансу тему парку
вання на тротуарах і взаємної ввіч
ливості пішоходів та водіїв вдалося
витягнути з розряду тих проблем, на
які просто махають рукою.
— Акція „Сто 100 впців для міс
та Львів“, яку ми оголосили в червні,
передбачала за зібрані кошти обла
штувати металевими стовпцями
тротуари 5 вулиць у центрі міста.
Це убезпечує хідники від стихійного
паркування. До сьогодні встановле
но понад 200 стовпців на семи вули
цях (Вороного, Підвальній, Дудаєва,
Менцинського, Курбаса, Гнатюка,
Саксаганського), а акція переросла
у „Триста 100 впців для міста Львів“.
Від людей та організацій ми отрима
ли майже 32 тисячі гривень, з яких
витратили понад 20 тисяч, (звіти —
на сайті trotuar.lviv.ua). Наразі збір
коштів призупинили, бо спочатку
потрібно використати ті гроші, які
лишилися, та відзвітувати про все.
Решта коштів також піде на роз
виток пішохідної інфраструктури
Львова. Що це буде (стовпці, лавки,
дерева, чи велостійки), — вирішимо
спільно. Кожен може залишити свої
пропозиції у групі Фейсбуку, — за
значає один із найактивніших учас
ників руху журналіст „Радіо Свобо
да“ Левко Стек.
Нещодавно рух „Дайте пройти!“
заручився підтримкою Німецько
го товариства міжнародного спів
робітництва (GIZ), спільно з яким
у межах проекту „Муніципальний
розвиток та оновлення старої час
тини міста“ втілюватиме в життя
програму сталого розвитку Львова.
До компетенції активістів належа

тиме й надалі боротьба проти не
правильного паркування, сприяння
розвитку велоінфраструктури, вза
ємоповаги і відповідальності воді
їв та пішоходів тощо. Адже „Дайте
пройти!“ — це широкомасштабна
ініціатива, мета якої зробити місто
комфортним для всіх його мешкан
ців. На сторінці групи не раз йшлося
про проблеми міського транспорту,
літні майданчики тощо.
— Найактивніших учасників —
близько десяти. Крім Левка, це Мар
кіян Баран, Дем’ян Данилюк, який
також є творцем подібної урбанспільноти „Липнева.ком“, й інші. Та
надзвичайно важливими є й ті понад
дві тисячі підписників нашої Фей
сбук-групи: в їхніх дискусіях і обго
вореннях ідеї тестуються на силу та
доцільність, — каже Отар Довженко.
Діяльність „дайтепройтистів“
не тільки хвалять. Нещодавно їх
критикували за надмірну кількість
стовпців та агресивні дії щодо авто
мобілістів і їх майна. Оскільки іні
ціатива безлідерна, то спростував
слова критиків один з її учасників,
редактор інтернет-видання Zaxid.net
Любомир Петренко: всі дозволи на
встановлення стовпців надають ра
йонні адміністрації. А заодно, пере
бирають їх на свій баланс.
Конфліктів з міською владою
в активістів, на щастя, нема. На
впаки, Галицька РДА Львова взяла
приклад з „дайтепройтистів“ і, за
словами Левка, сама встановлює
стовпці в центральній частині міс
та. Ще одним досягненням руху є те,
що за порадою щодо встановлення
стовпців до „Дайте пройти!“ зверта
ються мешканці окремих будинків,
які хочуть самостійно захистити
тротуари біля дому.
Анна ГЕРИЧ
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Л

ьвівські художниці Ганна Друль, Ірина Марко і Оксана
Андрущенко ідеєю своєї спільної виставки у галереї сучасного
сакрального мистецтва „Iconart“ обрали константу — любов. Бог
як любов, жінка як любов, з якої все починається у цьому світі…

Константувати першооснову

| Світлина Наталі Яценко

Мисткині об’єднуючу
ідею „про любов“ реа
лізували у свій творчий
спосіб: Ганна Друль адап
тувала в глині образи зі
старих фото, джерелом
натхнення для кераміч
них пластів стала для
Ірини Марко народна
ікона, хатні ікони-обере
ги відобразились у ком
позиціях на склі Оксани
Андрущенко.
Окрім квітів, ан
гелів, святих, Христа,
домінуючим в експо
зиції є універсальний позачасовий
архетип — праматір, мадонна, по
просту — жінка з дитиною. Це і Бо
городиця, насамперед, і королева,
і матері у національних строях з не
мовлятами, і сучасна жінка, схожа на

балерину через свою
куцу спідничку…
Ганна Друль вважає,
що у теперішньому сус
пільстві є велика потре
ба у безумовній любові,
і вона за допомогою
скульптурної пластики
намагається її переда
ти. Ірина Марко під
писує свої роботи „Де
любов, там і Бог“. Її на
півсакральні й напівказ
кові сюжети приправле
ні експресіоністичною
колористикою. Оксана
Андрущенко стриманіша — червоне
як акценти-зблиски інколи трапля
ється серед сірого й білого. І всі троє
по-мистецьки щиро переконані — гар
монія, у чому б вона виражена не була,
тримається на любові.

Колекція його рівноваг

Г

алерея „Зелена канапа“ підтримує молодих. Їхні „пост-“ мистецькі, а заодно й життєві настрої,
які виплескуються у кольорі на
полотна й очікують на сприйняття й розуміння. І ось знову — від
26 листопада більш ніж два тижні
стіни галереї прикрашатимуть
10 картин Петра Сметани — колишнього лісотехніка (випуск
2008 року), представника постекспресіонізму, поширеного у львівському образотворчому мистецтві.

Нова персональна виставка молодого
живописця (а виставляє він свої робо
ти, як видно з біографічного переліку
експозицій, у яких брав участь, часто —
у тій же „Зеленій канапі“ вже разів шість)
називається „Рівновага“. Її відмінність
від попередньої персональної зелено
канапівської „Кольорові ознаки плюсів
і мінусів“ суттєва: тут уже нема буяння
барв, важливих деталей, а — стрима
ність і мінімалізм, від якого віє філософ
ськими, закодованими у чорно-сіро-бі
лу гаму, підтекстами. І, до певної міри,

в цій передзимовості є якась логічність:
у липні („Кольорові ознаки…“ відкри
вали 20 липня два роки тому) кольори
„стиглі“, глибокі і в природі, а у листопа
ді вже справді настає рівновага затишшя
перед морозом і снігом.
„Пензлем художника водить не
рука, що здобула навички при навчан
ні, а емоції та дар їх виявлення через
живопис“ — істина лишається істиною,
змінився тільки підхід до емоційної пе
редачі: чим менше всього — тим краще.
Тому картини мають простий, не пере
насичений деталями сюжет і годяться
для довгих медитативних споглядань.
Правда, їх створення не було аж таким
простим: художник використовував різ
номанітні експериментальні для живо
пису матеріали і пристосування: шпа
телі для ремонту, емалі, пісок, звичайні
ляпи фарбою… І стара швейна машин
ка „Зінгер“, і підсвічники — сакральні
речі, які у його натюрмортах уже були і,
ймовірно, ще будуть, переосмислюють
ся на новий лад.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

28 листопада у концертній
залі Станіслава Людкевича
Львівської філармонії виступив видатний гітарист-віртуоз, майстер класичної гри на
гітарі Євгеній Фінкельштейн.
У програмі концерту були
твори західноєвропейських
та російських композиторів
XVIII – XX сторіч: Джованні
Замбоні, Карла Фрідріха
Абеля, Жана де Сент-Коломба,
Юрія Фінкельштейна, Нікіти Кошкіна, Маріна Маре,
Антуана Форкре. Твори для
архилютні, віоли та віоли да
гамба Євгеній Фінкельштейн
виконував у перекладі для
гітари. У день народження
Миколи Колесси, 6 грудня,
звучатимуть увертюра-фантазія „Ромео і Джульєтта“
і „Варіації на тему рококо
для віолончелі з оркестром“
Петра Чайковського та „Симфонія №2“ Миколи Колесси.
Гурт „Ґринджоли“ напише
пісню під назвою „Лети, неначе вільний птах“. Дев’ять
років тому гурт „Ґринджоли“
створив композицію „Разом
нас багато“, що стала хітом
Помаранчевої революції
2004 року. Її гасла є актуальні
й тепер. Лідер гурту Роман
Костюк дописує текст нової
пісні, і вже скоро вона пролунає на Євромайдані.
4 – 6 грудня у Львівському Палаці мистецтв заплановано
проведення фестивалю різдвяних шопок та композицій
„Над вертепом зірка ясна засіяла“. У програмі — виставка
шопок, дідухів, „павуків“, „зірок“; театралізоване вертепне дійство; різдвяні привітання, традиційні віншування,
українські народні колядки;
розпродаж різдвяних кулінарних, хлібобулочних
виробів: пампухів, тістечок,
пряників, миколайчиків.
Для перегляду пропонуватимуть різдвяні експонати
зі скла, тіста, ниток та інших
оригінальних матеріалів, які
виготовили учні навчальних
закладів професійно-технічної освіти Львова.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

прем’єра

Самотність, яка замовляла любов

У

ці непевні революційні часи доречно хоч трохи долучатися до речей вічних.
Такі сподівання були, зважаючи на назву нової прем’єри заньківчан — „Любов на замовлення“, а також анонс від її режисера-постановника Григорія
Шумейка: „Тут є іронія і спроба знайти відповіді на глибинні запитання: що
краще — любити чи коли тебе люблять? Де є его, де — тілесне, де — духовне?“.

Камерна сцена театру
„вбрана“ непретензій
но — кімната головної
героїні, внизу — столик
на двох, рулетка… Ак
торів, задіяних у дво
годинній виставі, лише
троє — традиційний три
кутник, здавалося б… Але
майже впродовж усього
дійства увага зосередже
на на двох — Він (Кири
ло, астроном-геодезист,
який замість споглядання
зірок у телескоп мусить

підпрацьовувати у фірмі
„Секс на вихідні“, бо живе
в однокімнатній кварти
рі з дружиною і двома ді
тьми) і Вона (Віра Мико
лаївна, колишня дружина
депутата, якій набридло
перечитувати вірші Він
грановського і романи
Кнута Гамсуна у порожній
спальні). Словесні, емо
ційні баталії мали б три
мати глядача в напрузі,
але… Нудно! І причиною
цього є, ймовірно, слаб

кість п’єси Тетяни Іващен
ко, яка, до речі, має дещо
іншу назву — „Замовляю
любов“ і в репертуарах
українських театрів йде
ще з 2006 року, або слаб
кість режисури, актор
ської гри, які б, якби були
іншими, а не прямим пе
рекладом тексту на сце
нічну мову, могли навіть
слабкий твір облагороди
ти. А так сучасна любов
в українських реаліях ви
глядає якось жалюгідно.

Злидні (цікаво, у скількох
ще постановках ми поба
чимо штамп — біолог із
червоним дипломом, яко
го ніде не беруть на робо
ту), складається враження
після перегляду вистави,
є у ній головними…

тека

Літературні, кіношні і джазові смаколики

Л

истопад був багатий на культурні події, початок грудня
мав би теж нас духовно збагатити. Серед особливо приємного —
на кіноафішах почастішала з’ява
рідних фільмів, книжки продовжують видавати й читати, а музика розширює свої кордони.

Фільми. Український молодіжний
містичний трилер „Тіні незабутих
предків“ — дочекалися ми такого
щастя, що й наш кінематограф про
понує глядачам стовідсотково на
ціональний (актори свої — невідомі
молоді і метри, як от Ольга Сумська
та Олег Цьона, місце зйомок — Чер
нівці, бо Львів з його пластиковими
вікнами у центрі виявився для цього
непридатним), але за якістю — не
згірш голлівудського — продукт.
Режисер стрічки Любомир Левиць
кий — не дебютант, однак його по
передній фільм „Штольня“ не викли
кав такого позитивного резонансу.
Нащадок останнього мольфара,
печатка, що стримує древнє зло —
і в українському університеті та
Карпатах можуть відбуватися дива
й пригоди, за якими спостерігаєш,
затамувавши подих. Оператор Марк
Еберлі, відомий, зокрема, за філь

мом „Сутінки“, де знімав швидкісні
пересування вампірів, разом із ре
жисером постарались, щоб картина
виглядала цілісно, зі спецефектами.
Для любителів європейсько
го нехоррору найближчим часом
(5 – 11 грудня) — фільм „Діана: іс
торія кохання“ у Львівському палаці
мистецтв.

Ангелов „Вибір: поезія“ (ФОП Жов
тий О., Київ) — про прагнення до
гармонії мовою поезії болгарського
сучасного автора.
Хвилюючі події Євромайдану
теж не обійшлися без літератури:
біля монументу Незалежності сто
яв ящик для обміну українськими
книжками й актуальною пресою.

Книги. Переходом від кіно до
художньої літератури буде новина
про те, що відомий роман луцького
письменника Володимира Лиса „Сто
ліття Якова“ наразі не екранізують.
Причина не у відсутності ініціативи,
а в тому, що дві студії, які запропо
нували автору сфільмувати його твір,
лишили від тексту „ріжки та ніжки“,
розставивши інші акценти („хотіли
зняти чергове мило про наркоманів
і показати у ньому любовну історію
Якова“), а також мали намір обійти
ся „легкою кров’ю“ — зняти кіно без
особливих фінансових затрат.
Пропонуємо звернути увагу на
новинки: Віра Вовк „Паломник“ (БаК,
Львів) — про пошуки краси й істини,
„Сергій Параджанов. Колаж. Асамб
ляж. Предмет“ (Дух і Літера, Київ) —
про захоплення геніального кіноре
жисера колажем і асамбляжем, Боян

Музика. Всі концертні виступи за
своїм розмахом обіцяє перевершити
на початку грудня 13-й Міжнарод
ний фестиваль „Jazz Bez“. Своєрід
ним вступом до фестивалю вже є ви
ставка джазових світлин фотокон
курсу київського фестивалю „Jazz in
Kiev“, відкрита в арт-клубі „Кварти
ра, 35“ („Дзиґа“, 2-й поверх). „Jazz
Bez“ об’єднає 4 – 15 грудня Київ,
Харків, Рівне, Тернопіль, Луцьк,
Люблін, Санок, Глівіце, Перемишль
та батьківщину Богдана-Ігоря Ан
тонича село Новицю. Вперше до
джазової федерації приєднаються
Мостиська, а серцем фестивалю, як
завше, стане Львів. Джазувати буде
півтори сотні музикантів з багатьох
країн світу…
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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конкурсні твори

Ц

ього року на університетському етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
учасники мали творче завдання — написати твір-мініатюру на одну з поданих п’яти тем
(сформульовані за творами Тараса Шевченка). Пропонуємо читачам „Аудиторії“ найкращі
тексти, авторки яких — переможниці відповідно серед філологів та нефілологів. При нагоді
опублікуємо ще кілька

За Шевченком

Якби-то, — думаю, — якби
Не похилилися раби…
Майже два століття тому з-під
пера Кобзаря вийшли ці запові
тні, глибинні, наповнені неосяж
ним змістом рядки: „Якби-то, —
думаю, — якби не похилилися
раби… То не стояло б над Невою
оцих осквернених палат!“.
Сумно і страшно стає, коли
розумієш, що ці слова, на пре
великий жаль, не втрачають
своєї актуальності донині.
Та й, чого гріха таїти, не втра
тять, мабуть, і найближчим часом.
Чимало знаємо про історичне минуле нашої багато
страждальної держави, можемо назвати не один десяток
постатей, котрими пишаємося, котрі своєю патріотич
ною, саможертовною діяльністю закладали підвалини
вільної України, але чи робимо якісь висновки. Та де там!
Хилились. Хилимось. І, здається, будемо хилитись. Та
коли вже набридне стояти, зігнувшись у три погибелі?
Коли захочеться випростатися, стати на рівні ноги і на
весь голос заявити: „Ми є, були і завжди будемо вільни
ми“? Запитання, мабуть, риторичне.

В своїй хаті — своя правда,
І сила, і воля…
„Мамо, я їду за кордон. Там мене чекають кращі пер
спективи і нове життя“, — радісно вигукувала донька. Її
старша сестра сиділа на кріслі в темному кутку кімнати.
По її щоці повільно котилася сльоза. Вона ж бо добре
пам’ятала ті два жахливі самотні роки, коли мати зали
шила її ще немовлям і поїхала шукати кращої долі для
своєї дитини та грошей для існування. Скільки днів вона
провела без материнської турботи, тоді як мати змушена
була „служити“ іноземцям, виконуючи всю важку чоло
вічу роботу. А навкруги — жодного українського слова.
Інший менталітет, інші традиції, інше життя… Але
життя аж ніяк не таке яскраве, як його малюють в уяві
тисячі українців.
Чи можуть поважати українця, якщо той не поважає
свою націю та Батьківщину? Сьогодення малює картину,
де наша мова переповнюється русизмами та суржиком.
Вже не модно шанувати українські традиції, замість
того ми переймаємо американський сленг та їхні свята.
Приблизно тридцять відсотків українців мріють жити
за кордоном. Ми втрачаємо своє коріння…

Як би банально це не звучало, кожному варто по
чинати із себе. Як часто трапляється, що ми безжально
засуджуємо Мазепу, Хмельницького, інших не менш
знаних політичних діячів за те, що їм забракло чи то
впертості, чи то мудрості обстояти наше право на свою
державу. Але чим же кращі ми?
Продаємо свою державу, мову, культуру, пісню за
безцінь. Кожен. Щодня. Мало не щохвилини. Не під
писуючи угод, не укладаючи домовленостей. Щоразу,
коли вирішуємо не вимикати телевізора, на екрані якого
„юні таланти“ чужою мовою співають про свої неземні
почуття. Коли змінюємо українські імена та прізвища
на інші, ті, що звучать більш модно, по-сучасному. Коли
шкодуємо грошей на гарну українську книжку. Коли го
тові безмовно ковтати всі антиукраїнські закони ниніш
ньої влади, яку самі ж і обрали. Таких „коли“ не злічити.
То чи можна вважати нас українцями? Українцями, як на
мене, були Шевченко, Франко, Бандера, Коновалець,
Шухевич… А багато хто із сучасних „українців“ так
і залишилися малоросами, успадкували не лише назву,
а й комплекс меншовартості.
То коли ж раби перестануть хилитися? Коли зрозумі
ють, що ніякі вони не раби? Коли?.. А відповідь кожен
має дати самому собі.
Наталія КОЗАК, студентка групи ФЛ-25 ІКНІ

Варто згадати історію,
коли людей масово виселяли
за межі рідної країни, пись
менникам доводилося емі
грувати, щоб залишитися
живими. Кожною клітинкою
свого тіла та душі вони мрі
яли про рідну домівку. Наші
предки шукали способи, щоб
твердо стати ногами на рід
ний чорнозем. А що тепер?..
Та ні! Їхні нащадки не
вимерли! Ми — живі! Ми
горді, що живемо в Украї
ні й спілкуємось україн
ською. Ми не піддаємося
на маніпуляції україно
фобського середовища,
зберігаємо традиції та віримо у кращу долю нашої дер
жави, яку створить свідоме молоде покоління, держави,
де кожен буде пишатися своїм званням „українець“…
Наталія ТЕРЕНДІЙ, студентка групи ЖР-21 ІНПП
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Політичне
закулісся

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кухня на
кораблі

Українська повстанська
армія

Послідовник
Сватмарама

Партія
В. Кличка

Персонаж
„Лісової
пісні“

Його
золото
оспівав
Р. Вагнер

Індіанці
Вогняної
Землі

Район на північному заході Канади,
де почалася „Золота лихоманка“

Пілот
високого
класу

Нота

Сучасна
англійська письменниця

Вулкан
на Філіппінах

Місце, де
ростуть
овочі
Людина,
що втаємничує
своє ім’я

Російський письменник
Спортсмен на
лижах

Ручний
млин

Японська
мафія

Канадська
письменниця

Король у
Шекспіра

Паперова обгортка
книжки

Ріка в
Сибіру

Цирковий
артист
Щось,
що треба
впізнати,
відгадати
Найкращі представники
суспільства

Сполука
з трьох
атомів
кисню

Сплав Російсьзаліза з кий попнвкелем співак

Урочистий обід
або
вечеря
Кільце
навколо
Місяця,
Сонця
Держава
у Гімалаях

Територія
позаду
фронту
Жінка
легкої
поведінки

Звертання до
жінки в
Польщі
Різкий
звук від
ламання
гілки

Місто на
Півдні
Швеції
Крок у
танці

Спортивні змагання на
автомобілях

Гора на
острові
Кріт

Місто, Боксер
столиця Кассіус
Шумеру і Клей
Аккаду

Бог
грому,
блискавки у слов’ян
Листяний
ліс у заплаві великої
річки

Усі встають, коли
він іде

Літера
грецького
алфавіту

Телерадіо
компанія

Лялька Засновник
щорічних
для при- міжнародміряння
них
одягу
премій

Одяг мусульманських жінок, що
закривав їх з
голови до ніг

Цар
давнього
Єгипту

Нота

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 36
Горизонтально: 5. Тарзан. 6. Ніздрі. 9. Фурор. 11. Інтер. 12. Рейтинг.
15. Анапа. 16. Дартс. 18. Амбра. 19. Посаг. 20. Пінія. 24. Кліпа. 25. Верес.
26. Туніс. 28. Панацея. 32. Фокус. 33. Ферма. 34. Шахтар. 35. Секрет.
Вертикально: 1. Ланос. 2. Гайде. 3. Хірон. 4. Транш. 7. Мутант.
8. Рефері. 10. Старт. 13. Саботаж. 14. Магістр. 16. Драйв. 17. Стікс.
21. Альбом. 22. Аркан. 23. Піжама. 27. Купаж. 29. Абзац. 30. Еклер.
31. Череп.

Наліт на Літера
залізі від грецькоокислен- го алфаня
віту

1/100
кіпа

J J J
— Яке ваше улюблене друковане видання?
— Гроші.
J J J
Відвідувач ресторану кличе офіціанта:
— Чому, коли ви давали мені рахунок, не крикнули: „Всім
лежати!“?
— А навіщо?
— Тому що це не рахунок, це — пограбування.

ч. 37 [2837]
5 — 11 грудня 2013

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса

5 грудня — „Паяци“ (опера). 18.00.
6 грудня — „Жізель“ (балет). 18.00.
7 грудня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
8 грудня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Севільський цирульник“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
5 грудня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
7 грудня — „Візит літньої пані“. 18.00.
8 грудня — „Шаріка“. 11.00.
10 грудня — „Сто тисяч“. 18.00.
11 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Камерна сцена

5 грудня — „Катерина“. 16.00.
6 грудня — „Арт“. 13.00.
9 грудня — „Або-Або“. 17.00.
10 грудня — „Катерина“. 17.00.
11 грудня — „Завчасна паморозь“. 16.30.

6 грудня — „Театр злочину“. 19.00.
7 грудня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
8 грудня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
7 грудня — „Собака на сіні“. 18.00.
8 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“
(прем’єра). 12.00,
„Євангеліє від Юди“. 18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
5 грудня — „Провінційні анекдоти“. 19.00.
7, 8 грудня — „Весела корчма“. 18.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
6, 8 грудня — 6-й міжнародний фестиваль
орґанної музики „Діапазон“. 19.00.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
2
Площа, см 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
На обкладинці (остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовни
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре
дакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.
Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.
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Подаруй книжку
українській
дитині
в Угорщині!
Українські діти Угорщини щоріч
но проводять конкурс художньо
го читання українською мовою
„Джерело“. Безцінною нагоро
дою для переможців можуть бути
українські книжки. Закликаємо
всіх небайдужих подарувати їм
гарні видання. Книжки просимо
принести в редакцію освітнього
студентського тижневика „Ауди
торія“ (кімн. 103 головного корпусу
Львівської політехніки, вул. С. Бандери, 12).

Щиро дякуємо за допомогу!
Міжнародний інститут
освіти, культури
та зв’язків з діаспорою
Львівської політехніки

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Фельбаби Олени Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гащук Уляни Ярославівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Проценко Олександри Юріївни.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,00 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
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