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Що Ви знаєте про роботу свого профбюро?
Студенти — особлива категорія 

суспільства — переповнена 
ідеями, ініціативами та прагнен-
ням творити активно, спонтанно 
і багато. В Політехніці вони ма-
ють можливість об’єднуватися 
і працювати, приносячи користь 
не лише собі (адже втілюють 
задумане в життя), а й через 
різноманітні напрями діяльності 
роблять життя решти значно 
цікавішим.

у кожному інституті діють коле-
гії та профбюро, які об’єднують 
найбільш ініціативних та 
амбітних. Адже дійсно, не 
лише навчанням живе студент-
ство. І, як демонструє досвід, 
здебільшого ті, хто активний 
у громадській роботі, досягає 
висот і в навчанні, незважаючи 
на всебічність занять і постій-
ний брак часу. Як часто кажуть 
активісти профбюро, чим 
більше є завдань, тим більше 
встигаєш, бо вчишся правиль-
но розставляти пріоритети та 
не марнувати час.

шкода, що не всі усвідомлюють, 
що час студентства — це мож-
ливість концентрованого 
розвитку і формування свого 
майбутнього. Взагалі, навчання 
в університеті можна порівняти 
зі злітною смугою, яка часто 
є індикатором майбутнього 
шляху. Дуже часто саме актив-
ність поза навчанням відкриває 
нові перспективи. Є чимало при-
кладів, коли студентські лідери 
після закінчення університету 
стають успішними керівниками, 
прогресивними працівниками, 
громадськими чи політичними 
лідерами.

Багато студентів ігнорують чи 
рідко відвідують заходи, які 
готують для них активісти 
профбюро. Дехто переконаний, 
що це нецікаво, інші мають 
знач но важливіші справи. 
І часто в такій метушні молодь 
втрачає можливість урізно-
манітнити своє життя, дізна-
тися чи побачити щось цікаве. 
І врешті буває, що за п’ять 
років, окрім свого навчального 
корпусу і гуртожитку, студенти 
не мають навіть чого згадати.

Продовження теми — на 13 с.

Олексій Боднарчук, студент третього курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Cприяє культурному розвиткові“
Нічого точно не можу сказати. Хоча бував на їхніх заходах: хо-
див в аквапарк та в кінотеатр. Був на КВН цього року. Думаю, 
діяльність профбюро потрібна, бо це підвищує культурний рі-
вень студентів і допомагає саморозвиватися та пізнавати себе. 

Насамперед їхнім завданням має бути обстоювання прав студентів. Про всі заходи 
дізнаюся, перечитуючи газету „Аудиторія“ та від інших студентів.

Роман Федунь, студент другого курсу Інституту енергетики та 
систем керування Львівської політехніки:

„Забезпечує соціальний захист“
Знаю, що активісти профбюро час від часу збирають гроші на ліку-
вання студентів, які цього потребують. Мої однокурсники їздили 
за путівками, які отримували там, у Карпати. Я не користувався 
такою можливістю, бо маю чималий досвід подорожей з друзями. 
Я заочно здобуваю ще одну освіту, тому маю мало вільного часу 
і відповідно не можу ходити на заходи профбюро.

вікторія Чернишук, студентка першого курсу Інституту гуманітар-
них та соціальних наук Львівської політехніки:

„Вони допомагають студентам“
Знаю, що проводять різні заходи, щоб знайомити студентів з ро-
ботодавцями, і це сприяє пошуку першого місця праці. Крім того, 
влаштовують виступи, зокрема КВН. Правда, мене таке не дуже 
цікавить. Та й часу вільного не багато: поза навчанням займаюся 

серйозно і багато скелелазінням. Головним завданням профбюро, як студентського 
представництва, є обстоювання наших прав, організація цікавого дозвілля, відпочинку. 
Наразі не користувалася всіма можливостями, які надає профбюро, бо навчаюся на 
першому курсі.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

марта шпинда, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Не цікавлюся їхньою роботою“
Я не знаю, чим займається профбюро інституту, де навчаюся. Ні-
коли цим не цікавилася. Я чула про команди, які представляють 
ІАРХ на фестивалях студентської творчості — „Весна Політехніки“ та 
„Осінь Політехніки“. Їм це цікаво, і вони би мали робити все, щоб за-
цікавлювати решту студентів. Не ходжу на їхні заходи, бо не маю стільки вільного часу.

Олег маслов, аспірант другого року навчання Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політех-
ніки:

„Шкодую, що не був у команді“
Профбюро займається організацією відпочинку студентів, бере 
активну участь у захисті їхніх прав. Коли я вчився, в нас був дуже 
добрий очільник профбюро, завдяки йому можна було вирішувати 
всі питання. У студентські роки я активно відвідував усі заходи, які 

проводило студентське самоврядування. Дізнавався про них із афіш, а про діяльність 
профбюро довідався від знайомих. На той час я не входив у їхню команду, хоч зараз 
розумію, що вартувало.
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міжнародна співпраця

Символічно, що розмова про розвиток освітньої і наукової співпраці між україною і канадою відбулася 
в актовій залі Львівської політехніки, де одне з панно циклу „Тріумф прогресу“ символізує зустріч Європи 

й америки — завдяки винаходу телеграфу. делегація з канади відвідала Львівщину 14 – 15 лютого: провели 
семінар „Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти“, гості побували у місцевих вишах

Україна — Канада:  
діалог про партнерство й інновації

Інформаційно
Не помилився ректор Львів-
ської політехніки Юрій Бо-
бало, охарактеризувавши 
зустріч як дуже інформаційно 
насичену. Це справді була на-
года зафіксувати існуючі зв’яз
ки, та передовсім — визначи-
ти напрями для потенційної 
співпраці. Українську сторону 
представляли голова ЛОДА 
Михайло Костюк, заступник 
мера Львова Василь Косів, 
голова Ради ректорів вишів 
Львівського регіону, ректор 
Політехніки Юрій Бобало, 
представники вишів і освітніх 
установ; канадську — Надзви-
чайний і Повно важний Посол 
Канади в Україні Трой Лулаш-
ник, президент Канадського 
бюро між народної освіти 
(КБМО) Карен МакБрайд, 
представники 18 канадських 
університетів.

Відбулися презентації 
вишів, їх досвіду впрова-
дження інновацій. Про По-
літехніку і ЛНАУ розповіли 
ректори Юрій Бобало й Во-
лодимир Снітинський, про 
ЛНУ ім. І. Франка і НЛТУ 

України — проректори Во-
лодимир Кирилич і Григорій 
Криницький, про УКУ — 
проректор Павло Хобзей 
і директор Львівської бізнес
школи Софія Опацька. Пре-
зентуючи Політехніку, Юрій 
Бобало зокрема розповів 
про налагоджені контакти 
з вишами Канади і розроб-
ки політехніків, які могли б 
зацікавити присутніх: гідро-
гелеві лікувальні пов’язки, 
біотехнології для очищення 
ґрунтів і стічних вод, супер-
конденсатор надвеликої 

енергоємності, ін. Цікавим 
був виступ Ігоря Катерня-
ка — про Львівський іннова-
ційний форум, спрямований 
на об’єднання зусиль на-
уки, бізнесу й органів влади 
у впровадженні інновацій.

Канадці теж акцентували 
на ролі вищої освіти в під-
тримці й розвитку інновацій. 
Президент і віцеканцлер 
Університету Нью Брансвіку 
Едді Кемпбел зосередив 
увагу на вирішальних „інно-
ваційних ресурсах“ — це ідеї 
та знання, співпраця вищої 

освіти з торговельнопро-
мисловим і некомерційним 
секторами, освічені й креа-
тивні люди (про підготовку 
„інноваційних продюсерів“ 
говорив і ректор ЛІМ Петро 
Яницький). Цікаво було ді-
знатися, що Канада нині — 
перша у світі за зростанням 
кількості отриманих доктор-
ських ступенів з природничих 
наук, і друга (після Швеції) — 
з технічних наук. Йшлося 
і про готовність громади до 
сприйняття інновацій, важ-
ливу роль у цьому процесі 
не тільки вищої, а й шкільної 
освіти. Проректор Політех-
ніки Зорян Піх сказав про 
потребу „транспонувати інно-
ваційний розвиток на регіон“, 
тобто виходити з місцевих 
особливостей; у випадку 
Львівщини це транскордонне 
співробітництво, географічна 
близькість до ЄС.

Інтерес канадських ви-
шів — енергетика й маши-
нобудування, медицина 
й біотехнології, суспільні 
науки і бізнес, дослідження 

знай наших!

Нова іменна стипендія — політехнікам
Студенти Інституту енергетики та сис-

тем керування Львівської політех-
ніки Віталій Шніцар (ЕМАм-11) і Роман 
Ференсович (ЕСМ-41) стали першими 
стипендіатами ім. Ю. Г. Бочкарьова, 
а викладачі — першими номінантами 
премії його імені для кращих викла-
дачів у сфері енергетики: доцент ка-
федри ЕМА Михайло Хай у номінації 
„за прогрес“, професор кафедри ЕСМ 
Анатолій Журахівський — „за заслуги“.

Як повідомив директор ІЕСК профе-
сор Орест Лозинский, стипендіаль-

ну програму ім. Юрія Георгійовича 
Бочкарьова, видатного українського 
енергетика, Міністра енергетики 
України (1996 – 1997 рр.), державного 
і громадського діяча започаткувала 
компанія ДТЕК 2012 року. Ця про-
грама передбачає виплату стипендії 
кращим студентам, а також пре-
міювання викладачів інститутів чи 
факультетів енергетичного профілю 
двох вишів — (за вибором керівни-
цтва фонду) Львівської політехніки, де 
Юрій Бочкарьов навчався на енерге-
тичному факультеті за спеціальністю 

„Електричні станції, мережі та сис-
теми“ (1957 – 1962 рр.) і Запорізький 
національний технічний університет, 
Почесним професором якого був 
Юрій Георгійович.

Конкурс на отримання стипендії 
проводять двічі на рік, відповідно після 
закінчення осіннього та весняного се-
местрів. Відбір претендентів на премії 
для кращих викладачів вишів у сфері 
енергетики проводять у кінці кожного 
навчального року.

Тетяна ПАСоВИч

Закінчення на 5 с. →
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вручення дипломів

Політехніка провела молодих енергетиків 
та економістів

Урочисті хвилини отримання з рук 
ректора дипломів про повну вищу 

освіту — одні з найнезабутніших для 
всіх колишніх студентів Львівської по-
літехніки. Минулого тижня такими 
щасливцями стали випускники ІНЕМ 
та ІЕСК.

— Я заздрю хлопцям, які навчаються 
в Інституті економіки і менеджменту, 
бо довкола них багато гарних дівчат. 
І здивуюся, якщо до закінчення уні-
верситету хтось не знайшов собі пари. 
Серед такого суцвіття красивих дівчат 
не одружитися з випускницею Політех-
ніки — це гріх, — пожартував ректор 
Юрій Бобало.

Традиційно він побажав винуватцям 
свята з допомогою знань, отриманих 
в університеті, заслужити статус висо-

кокваліфікованих фахівців своєї галузі, 
науковців і шанованих усіма людей. 
Також ректор запросив випускників 
спілкуватися між собою, підтримувати 
зв’язок з університетом та викладача-
ми, правильно розставити пріоритети 
між сім’єю, роботою та друзями.

Тринадцять дипломів з відзнакою 
економістам вручив Юрій Бобало. Ще 
35 випускників отримали документи 
з рук директора ІНЕМ Олега Кузьміна 
та заступника декана базової вищої 
освіти Ігоря Грибика.

Після урочистості економісти по-
дарували ректорові чудовий букет, що 
його приємно вразило.

Також 11 лютого для урочистого вру-
чення дипломів в Актовій залі зібрався 
41 випускник і науковці Інституту енер-
гетики та систем керування. Привітати 

представників шести спеціальностей, 
окрім директора інституту, його заступ-
ників та завідувачів кафедр, прийшов 
проректор із питань соціального роз-
витку Богдан Моркляник. Дипломи 
з відзнакою отримали 8 молодих 
енергетиків.

Від імені всіх цьогорічних випус-
кників ІЕСК викладачам подякувала 
одна з двох представниць прекрасної 
статі, які прийшли цього дня до Актової 
зали у чорних з червоною облямівкою 
мантіях, — Іванна Хай. Вона зізна-
лася, що навчатися в групі, де біль-
шість — хлопці, було цікаво, хоч іноді 
й важко. Дівчина побажала науковцям 
здоров’я, а своїм колегам — успіхів 
у пошуках роботи.

Сторінку підготувала Анна ГЕРИч

семінар

Про суперкомп’ютери та їхнє гібридне майбутнє

З 12 до 14 лютого у Львів-
ській політехніці трива-

ли семінар „обчислення 
на графічних процесорах 
фірми NVIDIA“ і практичні 
заняття з курсу „Програму-
вання GPU-CUDA та Open 
ACC для розробників“. Їх 
організували та провели 
кафедра електронних об-
числювальних машин Ін-
ституту комп’ютерних наук, 
автоматики та метрології, 
фахівці фірм NVIDIA (США) 
і Applied Parallel Computing 
(Росія).

Широко у курс справи учас-
ників семінару й практику-
му, серед яких були студен-
ти та аспіранти ІКТА, ІКНІ, 
ІМФН, ІТРЕ, ІГДГ, а також 
фахівці у сфері ІТ зі Льво-
ва, Ужгорода, Тернополя, 
ІваноФранківська і Києва, 
ввів старший менеджер 
московського офісу корпо-
рації NVIDIA Дмитрій Коня-
гін. Він розповів про досвід 
упровадження та перспек-
тиви гібридних процесорів 
(GPU) у суперкомп’ютерах, 

що складаються з тради-
ційного х86 та графічного 
процесораприскорювача; 
про основні архітектури 
для високопродуктивних 
обчислень, такі як Tesla, 
Fermi та наразі, на дум-
ку комп’ютерників, най-
ефективнішу та найшвидшу 
у світі — архітектуру Kepler. 
Для учасників практичних 
занять було облаштовано 
дві комп’ютерні лаборато-
рії кафедри ЕОМ з тимча-
совою можливістю безпо-
середнього виходу на сер-
вери компаніїрозробника. 
Під керівництвом пред-
ставників NVIDIA українці 
працювали з платформою 
паралельних обчислень 
CUDA, яка підтримує набір 
розширень для мов висо-
кого рівня C, C++, Fortran та 
директиви для паралель-
них обчислень OpenACC.

Корпорація NVIDIA — 
одна із лідерів серед вироб-
ників графічних процесорів, 
відеоадаптерів, мультиме-
дійних та комунікаційних 
пристроїв для ПК та ігрових 

консолей. Її штабквартира 
розташована у США, а пред-
ставництва є в різних кра-
їнах світу. NVIDIA зацікав-
лена у підготовці фахівців 
своєї галузі. Співпрацюю-
чи з близько 630 вишами, 
корпорація сама здійснює 
підготовку та ліцензування 
викладачів спеціальних на-
вчальних курсів, що стосу-
ються її власного програм-
ного забезпечення, видає 
навчальні посібники, які 

також безкоштовно отри-
мали учасники львівського 
семінару.

— Сподіваюся, пред-
ставництво NVIDIA невдо-
взі з’явиться в Україні. Ка-
федра ЕОМ уже розвиває 
співпрацю з російським 
представництвом виробни-
ка. Сподіваємося, нам вийде 
організувати разом нову ла-
бораторію. Науковці нашої 
кафедри багато років ведуть 
дослідження з високопро-
дуктивних обчислень, за-
хищають наукові роботи, що 
стосуються графічних про-
цесорів та інших продуктів 
NVIDIA. А монографія „Пер-
сональні суперкомп’ютери: 
архітектура, проектування, 
застосування“, яку я написав 
у співавторстві з Віктором 
Мельником і яку кафедра 
невдовзі презентуватиме, 
також про високопродук-
тивні комп’ютерні системи, 
створення методів та засобів 
їх високорівневого програ-
мування, — зазначив керів-
ник кафедри ЕОМ Анатолій 
Мельник.
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конференція

Як сказав директор ІІмТ Політехніки Зіновій Стоцько, „у гарний час і в гарному місці“ — тобто минулого 
тижня в Політехніці — відбулась всеукраїнська науково-практична конференція „Системи автоматизованого 

проектування та комп’ютерного моделювання в технології машинобудування“

Актуальні питання машинобудування
Захід проходив 11 – 15 лютого в універси-
теті й на базі відпочинку „Звенів“ у селі 
Орявчик і зібрав учасників із Києва, 
Донецька, Чернігова, Житомира, Тер-
нополя, Луцька, Львова й інших міст. 
Конференцію організував Інститут інже-
нерної механіки та транспорту спільно зі 
Львівським центром науки, інновацій та 
інформатизації, ДП „ПолімерЕлектрон“ 
і АТ „КонцернЕлектрон“. Учасники зо-
середили увагу на CAD/CAM/CAE та 
CALSтехнологіях у машинобудуванні, су-
часних середовищах програмування як 
інструменті для розробки САПР, а також 
використанні автоматизованого проек-
тування і комп’ютерного моделювання 
у виробництві та навчальному процесі.

Про досягнення і перспективи роз
витку наукових шкіл автоматизації 

про ек ту ван ня технологічних процесів 
і виробничих комплексів в ІІМТ зокрема 
розповів професор Зіновій Стоцько. Він 
зауважив, що впровадження програм-
них засобів і ком п’ю тер ної техніки в на-
вчальний процес і науку триває з почат-
ку 1990х років, розповів про співпрацю 
інституту з різними компаніями, також 
колегаминауковцями і замовниками 
з Польщі. Відтоді в ІІМТ запровадили 
нові дисципліни, створили ком п’ю терні 
класи, лабораторію САПР, навчальний 
центр „Комп’ютерні технології проек-
тування та обробки виробів“ на основі 
програмних продуктів британської 
компанії Delcam. Присутнім також пред-
ставили результати й останні розробки 
обладнання, спроектованого й виготов-
леного в Політехніці та впровадженого 

у виробництво: установка для нарізан-
ня хліба, нанесення логотипів на про-
дукцію, інші.

Про актуальність порушеної тема-
тики на відкритті конференції говорив 
зокрема проректор Львівської політех-
ніки з наукової роботи Зорян Піх:

— Машинобудування пов’язане 
з усіма галузями виробництва. Мені 
як технологухіміку знайома про-
блема дефіциту таких кадрів, як 
механіки, що обслуговують хімічні 
виробництва. Причини цього різні, 
пов’язані і з трансформацією галузей 
виробництва, і зі зміною власності 
підприємств, і з їхніми спробами ре-
анімувати себе.

Ірина ШУТКА

глобалізаційних процесів 
й ІТ, інше. Віцеректор із 
міжнародних зв’язків Уні-
верситету Калґарі Джанака 
Руванпура зазначив, що 
зустріч дуже корисна для 
університету і міста Калґа-
рі — відомого центру енер-
гетики і підприємництва. 
Перспективними він зо-
крема назвав такі напрями 
співпраці, як енергетика, 
медична інженерія, соціаль-
на робота.

До конкретики
15 лютого іноземці мали 
змогу безпосередньо від-
відати наші виші. Так, Роман 
Єренюк із Центру україн-
ськоканадських студій при 
Манітобському університеті 
завітав у МІОК, канадці 
поспілкувалися з професо-
рами Григорієм Ільчуком 
(кафедра фізики), Володи-

миром Новіковим (кафе-
дра технології біологічно 
активних сполук, фармації 
та біотехнології), побували 
в НДЛ магнітних кристалів 
центру „Кристал“. Її керівник 
Інесса Большакова розпо-
віла гостям про актуальні 
напрацювання й проекти 
лабораторії, що стосуються 
космічної, медичної галу-
зей, термоядерної енерге-
тики (магнітовимірювальні 
системи лабораторії тесту-
ються на експерименталь-
них реакторах у Франції, 
Британії), співпрацю з різ-
ними країнами, зокрема 
з канадською корпрацією 
XSensor. Інесса Антонівна 
підсумувала:

— Канадські колеги ска-
зали, що побачили широкий 
спектр розробок, і їх це 
зацікавило. Насамперед — 
можливості використання 
сенсорних систем в екстре-
мальних умовах, як сильне 
радіаційне опромінення, 

при видобутку нафти. А та-
кож — використання сен-
сорів у медичній апаратурі, 
для гарантування безпеки 
людини. Гості розкажуть 
про наші напрацювання ко-
легамфахівцям у Канаді — 
тоді будемо контактувати.

Доцент кафедри соціо-
логії і соціальної роботи 
Політехніки Ніна Гайдук 
наголошує, що зустріч — 
нагода розширити зв’язки 
з вишами Канади:

— На семінарі я розпо-
віла про наші зв’язки з Ма-
нітобським університетом. 
Представники університетів 
Калґарі, МакМастер, Сас-
качеванського висловили 
готовність приєднатися до 
цієї співпраці — щоб спри-
яти становленню в Україні 
соціальної роботи як фаху 
і наукової галузі. Можемо 
говорити про проведення 
спільних досліджень і роз-
робку для України програ-
ми підготовки PhD, тобто 

стандартів навчання в аспі-
рантурі.

Карен МакБрайд і Юрій 
Бобало не сумніваються, 
що зустріч матиме добрі ре-
зультати. Серед можливих 
форм взаємодії — створен-
ня інтегрованих навчальних 
програм, академічні об-
міни для студентів, викла-
дачів і науковців, спільні 
наукові заходи і проекти. 
За інформацією МОНМС, 
перед Львовом канадська 
делегація побувала у Києві. 
Там Спілка ректорів вишів 
України і КБМО підписа-
ли Меморандум про вза-
єморозуміння. Як зазначив 
президент Спілки ректорів 
Леонід Губерський, у галузі 
вищої освіти це була перша 
зустріч такого рівня: раніше 
двосторонні контакти стосу-
вались окремих вишів і за-
звичай україномовної до-
шкільної і середньої освіти.

Ірина ШУТКА

міжнародна співпраця

Україна — Канада:  
діалог про партнерство й інновації

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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наука — місту

Практична діяльність кафедри 
теплогазопостачання та вентиляції

Кафедра теплогазопос-
тачання та вентиляції 

ІБІД належить до тих ка-
федр Львівської політех-
ніки, результати наукових 
досліджень якої реально 
допомагають міській гос-
подарці, підприємствам 
і різним закладам Львова 
та області ставати економ-
нішими, берегти державні 
і свої кошти.

На рахунку кафедри чимало 
досягнень у „чистій“ науці. 
Але найбільше задоволення 
творчий колектив отримує 
тоді, коли бачить, що їхні 
надбання приносять реальну 
користь споживачам. Саме 
цю мету переслідують, коли 
беруть активну участь у госп-
договірній діяльності, кон-
сультують своїх замовників, 
надаючи їм конкретні, ділові 
пропозиції. До досліджень 
долучають магістрів та аспі-
рантів, які під керівництвом 
своїх наукових керівників 
працюють над актуальни-
ми для суспільства темами 
енергоощадності і збережен-
ня тепла. Щоправда, часто 
замовлення виконують на 
громадських засадах.

— Для мера міста Ан-
дрія Садового ми безо-
платно робили аналіз стану 
теплопостачання у Льво-
ві й пропонували першо-
чергові завдання підви-
щення його ефективнос-
ті, — каже доцент кафедри 
Орест Возняк. — Працювали 
з конкретним матеріалом, 
з багатьма статистичними 
даними, що стосувалися 
стану міського господар-
ства, котелень, джерел те-
плопостачання тощо. А ще 
під егідою Інституту роз-
витку міста долучилися до 
проекту „Енергетичне за-
безпечення міського гос-
подарського комплексу. 
Перший етап розроблення 
стратегії розвитку Львова до 
2027 року“. Вивчивши ситуа-
цію, розробили й передали 

місту пропозиції стосовно 
ощадного використання 
енергетичних ресурсів.

— Оскільки бюджет міс-
та невеликий, то нині питан-
ня економії електроенергії 
дуже на часі, — до розмови 
долучається доцент Юрій 
Юркевич. — Тим паче, що 
більшість засобів еконо-
мії дуже дорогі, а термін 
окупності надто великий. 
Тому нам дали завдання: 
створити обладнання і при-
думати заходи, від яких 
мали б відчутну економію 
при мінімальних затратах, бо 
у великих масштабах дороге 
обладнання не дає потрібно-
го ефекту. Замовлення ми, 
звичайно, виконали. Інше 
питання, як його викорис-
тали виконавці, які більше 
пильнують за своїми інте ре
сами, ніж за економією. На 
кафедру зазвичай зверта-
ються вже в екстремальних 
випадках. Прикро, коли со-
лідні установи, вимагаючи 
від нас негайного вирішення 
їхнього питання, на яке ми 
в стислі терміни витрачаємо 
багато сил, часу і енергії (самі 
збираємо багато вихідних 
даних від організацій, якими 
вони не дуже поспішають 
ділитися), а тим часом наша 
праця губиться на чиїхось 
столах, бо насправді ви-
рішення проблеми зачіпає 
інтереси різних структур.

— Дослідження, які ви-
конуємо, дуже важливі, — 
розповідає асистент кафедри 
Степан Шаповал. — Викону-
ючи завдання Ореста Тарасо-
вича, розробили колектори 
з високими питомими показ-
никами, доступні за цінами, 
ефективні і з малим термі-
ном окупності: 3 – 4 роки. 
Вони універсальні, можуть 
бути як індивідуальні, так 
і групові. Споживачам може-
мо виготовити колектор від 
проекту до безпосереднього 
встановлення, проконсуль-
тувати чи запропонувати 
лише науковотехнічну до-

кументацію на колектори. 
Все залежить від того, на які 
кошти споживач розраховує.

На замовлення Львів-
ської міської ради, знову ж 
таки на громадських за-
садах, на кафедрі зробили 
аудит дев’ятьох закладів 
охорони здоров’я (лікарні 
і поліклініки), залучивши 
до цієї роботи спеціалістів 
та магістрів. Студенти часто 
бували на об’єктах, працю-
вали з ентузіазмом, тому 
й захист відбувся, як велике 
свято. За це на адресу викла-
дачів і виконавців згодом 
надійшли подяки, а заклади 
охорони здоров’я отримали 
методичні вказівки „Аудит 
будинків і споруд“, якими 
можуть скористатися й інші 
зацікавлені заклади і під-
приємства. Новації також 
вносять і в навчальні курси.

Коли виникла нагальна 
потреба утеплити корпуси 
Політехніки, студенти ка-
федри теплогазопостачання 
і вентиляції з великим за-
цікавленням й ентузіазмом 
робили на цю тему реальні 
дипломні проекти. Не за-
лишилися осторонь і під час 
реконструкції системи те-
плопостачання й створення 
індивідуального джерела 
подачі тепла для корпусу 
№ 7, розробивши свої реко-

мендації. Однак конкуренти 
спробували взяти ініціативу 
у свої руки, запропонувавши 
Політехніці своє обладнан-
ня. Разом із науковцями 
кафедри електропостачання 
промислових підприємств, 
міст і сільського господар-
ства ІЕСК зуміли обстояти 
свою точку зору. Внаслідок 
цього, Політехніка знайшла 
замовника, який виконав 
цю роботу значно дешевше 
і якісніше. Знадобилася авто-
ритетна думка співробітників 
кафедри теплогазопостачан-
ня та вентиляції й стосовно 
дослідження можливих при-
чин нещодавньої аварійної 
ситуації в котельні Львівської 
політехніки.

Науковці кафедри про-
довжують роботу над пер-
спективними темами, серед 
яких — використання вторин-
них енергоресурсів, раціо
нальне використання тепла 
в міському господарстві, біо-
газових технологій, сонячних 
колекторів, енергетичних 
ресурсів на об’єктах сільсько-
го господарства тощо. На ці 
теми готують магістерські, 
кандидатські і докторські 
дисертації, беруть участь 
у різноманітних грантах, госп-
договірних роботах.

Катерина ГРЕчИН

[•] Юрій Юркевич, Степан шаповал, Орест возняк: творча  
дискусія триває…
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в інституті

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології має чим похвалитися: 
серед студентів — стипендіати Президента й вРу, переможці олімпіад, учасники 

змагань із робототехніки, громадські активісти й успішні спортсмени; молоді вчені — 
переможці конкурсів „кращий молодий науковець“, на здобуття гранту Політехніки. 
Про це та інше говоримо з директором ІкТа професором Богданом Стадником

„Молоді знають, що робити.  
Найголовніше — не заважати їм“

Успішні  
не лише в Україні

— Зараз троє наших студентів перебува-
ють на навчанні в Технічному універси-
теті Ільменау в Німеччині: працюють два 
семестри, пишуть дипломну — і отриму-
ють два дипломи, український і німець-
кий. Там же двоє аспірантів займаються 
проблемами вимірювання в нанотехно-
логіях. В Україні наразі ніде не готують 
фахівців із цієї проблематики, і ми зараз 
працюємо над створенням відповідного 
методичного забезпечення.

З Університетом Ільменау співп-
рацюємо понад 20 років, щороку 
скеровуємо на навчання мінімум 
двох студентів. Також маємо угоду на 
виконання наукових робіт, до кінця 
першого півріччя туди за кошти уні-
верситету Ільменау поїде один із на-
ших асистентів. І ми, і німецькі колеги 
задоволені. В Європі вчені не надто 
хочуть займатися рутинною роботою, 
а швидше узагальнюючою. Наші ж 
науковці роблять добре все. Загалом 
у Німеччині багато вченихіноземців, 
зокрема з Індії, Китаю і України також.

— Колись  я  писала про Вашу  сту-
дентку Анну Хому. Вона хотіла на-
вчатися в Німеччині…
— Анна зараз там. У березні мати-
ме попередній захист магістерської 
роботи. Вона готувалася до поїздки 
і не має жодних проблем. Недавно 
склала там іспит зі спеціальності на 
„відмінно“. Ще одна наша студентка 
отримала четвірку, а студент — трій-
ку, проте він не досить добре знає 
німецьку. Взагалі ж, знайти таких, які 
знають мову на належному рівні, до-
сить проблематично.

У Німеччині наші студенти вивчають 
і фахові матеріали, і мову, ознайомлю-
ються з організацію роботи, культурою. 
Мають добру стипендію, а крім цього, 
зарплату, бо підпрацьовують за контр-
актом в університеті. Тобто дають собі 
раду. Але я тільки молюся, щоб вони 
повернулися. Бо, на жаль, нема чим 
похвалитися: приїжджають, захища-

ються — і згодом виїжджають. Там 
працюють, мають нормальні зарплати, 
соцзахист і т. д. Вже організували свою 
громаду, мають церкву, створюють сім’ї. 
Це тішить, але прикро, що вони — не тут.

Такі можуть  
щось змінити

— Студенти й молоді науковці ІКТА 
і тут, в Політехніці, мають чимало 
здобутків. От недавно Галина Клим 
отримала грант університету на 
2013 рік, уже вдруге.
— Так, вона дуже добрий, справжній 
науковець. В нашому інституті діє пре-
красне студентське товариство захисту 
інформації. І взагалі, мені дуже приємно 
спостерігати за студентським самовря-
дуванням: ці молоді хлопці знають, що 
робити, найголовніше — не заважати їм. 
Тільки впевнена в собі людина може від-
стояти себе, не боїться говорити те, що 
думає. І саме такі люди можуть змінити 
щось на краще. Тішуся, що наш інститут 
є патріотичний; і викладачі, і студенти 
цікавляться суспільним життям.

Часто нарікають, що молодь „така
сяка“. Звичайно, багато хто (на жаль, 
часто дівчата) курить, зловживає алко-
голем — і це дуже прикро. Але загалом 
молодь непогана. Треба тільки більше 
наголошувати на позитиві, казати „ти 
можеш, знаєш, мусиш“.

— Що особливо цікавого Ви відзна-
чили б у житті інституту?
— Минулого року ми провели міжна-
родну конференцію „Температура — 
2012“, було до 150 осіб із різних кра-
їн, діяла студентська секція з питань 
кіберфізичних систем у метрології. 
Вона існує з 1960 року, спочатку відбу-
валась під егідою НВО „Термоприлад“, 
а з 1988го — в Політехніці. Недавно 
на кафедрі ЕОМ у професора Анатолія 
Мельника відбувся семінар із викорис-
тання нових програм комп’ютерного 
моделювання, семінар потужної фір-
ми NVIDIA. Минулого року ми опублі-
кували 9 робіт в англомовному жур-
налі „Сенсори і перетворювачі“, що 

входить в наукометричну базу даних 
„Scopus“.

Серед планів: міжнародна кон-
ференція „Управління якістю в освіті 
та промисловості“ у травні, будуть 
учасники зі Словаччини, Польщі, Укра-
їни. В цьому напрямі здобутки має 
кафедра метрології, стандартизації та 
сертифікації. В кінці вересня разом із 
поляками проведемо конференцію 
з проблем вимірювання температури 
за випромінюванням.

Чому важлива  
мова науки

— Актуальним питанням є підви-
щення рівня наукових видань. ІКТА 
працює над цим?
— Відповідно до нових вимог МОНМС 
маємо видавати часописи двома мо-
вами — українською (або російською) 
й англійською. Для пропагування наших 
здобутків готуємо до видання англомов-
ний журнал „Досягнення в кібернетичних 
системах“. Будемо збільшувати періодич-
ність наукового збірника ІКТА і обсяг тез 
статей, щоб не дублювати англійською 
мовою. Важливо розуміти: наша мова 
історично завжди була принижена, 
і вплив чужих мов звужує межі її вико-
ристання, гальмує розвиток її терміноло-
гії, зокрема технічної. У нас досі нема по-
вністю українізованого комп’ютерного 
продукту — наче з міркувань економії, 
але для країни, що себе поважає, — то 
не аргумент. От, скажімо, в Польщі, Ні-
меччині питання вивчення англійської 
завжди стояло серйозно, але обме
жити використання рідної — ніколи. 
Крім того: якщо недвомовні журнали не 
вважатимуть фаховими — це ще більше 
звузить чисельність україномовних уче-
них, а, як відомо, за період незалежності 
в Україні кількість дослідників зменши-
лася втричі. Хоч загалом, звичайно, за-
охочуємо наших працівників брати участь 
у міжнародних заходах, поглиблювати 
знання мов, публікуватися у виданнях 
наукометричних баз даних.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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знай наших!

Комп’ютеру-„політехніку“ понад  
чверть століття

На описовій табличці одного з екс-
понатів музею історії Львівської 

політехніки — ПК-01 „Львів“, — зазна-
чено, що створений він у 1988 році. 
отже цього року комп’ютеру випов-
нюється 25. Звісно, для музейного 
раритету — вік доволі молодий, та 
як один із перших персональних 
комп’ютерів, до того ж створений по-
літехніками, він вже ввійшов в історію 
університету, науки і нашого міста.

Не двоядерні, 
а „двошафові“

Комп’ютерна ера в Політехніці по-
чалася з 1961 року, коли в лабораторії 
кафедри ЕОМ, що була розташована 
у внутрішній прибудові головного 
корпусу, з’явилася перша електронно
обчислювальна машина — „Мінськ“.

— То були дві великі шафи: в од-
ній — пам’ять на феритових осердях, 
але всього 4 Кб, в іншій — процесор. 
На спеціальних магнітних стрічках збе-
рігали інформацію, а на телетайпних 
апаратах готували програми й дру-
кували результати обчислень. Вони 
працювали з великим шумом. Писали 
програми в машинних кодах, бо алго-
ритмічних мов тоді ще не було. Замість 
екрану світилися лампи, на яких відо-
бражалась інформація. Цю ЕОМ ви-
користовували в навчальному процесі, 
виконували реальні завдання для на-
уководослідних секторів та львівських 
заводів, бухгалтерські розрахунки. 
Наприклад, нараховували заробітну 
плату. Згодом для Політехніки заку-
пили „М222“, „Раздан“ вірменського 
виробництва, „Промінь“, „Мир“, кілька 
менших — „Наірі“. На кафедрі ЕОМ 
у 1975 році розробили й свою Політех-
нічну навчальну машину ПУМА2, — 
згадує доцент кафедри електронних 
обчислювальних машин Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології Вадим Голембо.

А було так…
Комп’ютери в часи існування „залізної 
завіси“ були стратегічним товаром. 
Тому обміну ідеями між американ-
ськими (IBM, Apple) та радянськими 
науковцямикомп’ютерниками майже 
не було. Деякі розробки зі США для 
промислових потреб потрапляли до 
наших лабораторій, а деяких, як от 

інтегральних схем, американці не 
продавали. Тому історію виникнення 
комп’ютерів варто писати паралельно, 
бо наприклад, коли у 1984 році в США 
з’явився перший Apple Macintosh, у По-
літехніці завершували створення ПК01 
„Львів“, який до середини дев’яностих 
був поширений у всіх республіках СРСР, 
від Прибалтики і до Середньої Азії.

„Батько“ цього персонального 
комп’ютера — доцент кафедри ЕОМ 
Володимир Пуйда, потребу в міні
комп’ютері зрозумів у Мінську, де 
якийсь час входив до держкомісії, що 
рекомендувала до серійного випуску 
один із перших в СРСР мікропроце-
сорів для військовопромислового 
комплексу.

— З кінця 70х років минулого 
століття я пробував спроектувати міні
комп’ютер в Особливому конструк-
торському бюро (ОКБ) Львівського 
політехнічного інституту. У 1979 році 
була готова моя мікропроцесорна 
система. А роком народження ПК01 
„Львів“ можна вважати 1985 рік, коли 
перший зразок на Виставці досягнень 
народного господарства України (нині 
Експоцентр) побачив міністр освіти 
України В. Пархоменко. Назву я при-
думав сам, а тодішній ректор Михайло 
Гаврилюк допоміг її відстояти. З його 
ініціативи також постала лабораторія, 
у якій над вдосконаленням ПК01 
„Львів“ та створенням нових взірців 
ПК разом зі мною працював цілий 
колектив. До нього ввійшли Ю. Опир, 
Б. Гриниха, І. Михайлович, М. Хомуляк 
та інші. Доопрацювання та передачу 
ПК01 до серійного виробництва Мінвуз 
України фінансував у межах спеціальної 
теми, — розповідає Володимир Якович.

Поза лабораторією
Серійний випуск ПК01 „ Львів“ почав-
ся з 1987 року на ВО ЛОРТА. Загалом 
виготовили близько 90 тисяч екземп-
лярів. Комп’ютер складався з клавіа-
тури, процесора та монітора, а блок 
живлення був окремо від основного 
корпусу. На ньому можна було пра-
цювати з мовами Бейсік та Асемблер, 
мав постійну пам’ять (ПЗП) — 16 Кб, 
оперативну (ОЗП) — 48 Кб. Як зовнішня 
пам’ять використовувався касетний 
магнітофон, передбачено зовнішній 
дисковод. Вивід інформації в кольо-
ровому вигляді (4 кольори, 8 палітр) 
здійснювався на кольоровий телеві-
зор. До ПК під’єднувався друкуючий 
пристрій. Крім цього, було ще вмон-
товано п’єзодинамік. Перші ПК01 ви-
готовляли в металевому корпусі (такий 
і є в музеї ЛП), а пізніше — в пластико-
вому. ПК01 „Львів“ використовували 
в навчальному процесі, науковотех-
нічних лабораторіях, в промисловості 
і в домашніх умовах. Ентузіасти розро-
били для нього сотні ігор. Для багатьох 
нинішніх комп’ютерних фахівців він 
став першим кроком у програмування.

До 1990 року в лабораторії політех-
ніки розробили ПК01М, ПК02 „Мука-
чево“ з кращими характеристиками: 
до 256 кольорів пікселів на екрані, 
до 64 кольорів у палітрі, вмонтоване 
в постійну пам’ять програмне забезпе-
чення (Бейсік з можливістю екранного 
редагування програм), монітор/на-
лагоджувач, можливість під’єднання 
спеціально розробленого контролера 
під операційну систему СР/М тощо. 
Крім цього, в 1990 році розробили 
ПК03. Він був сумісний з багатьма 
персональними ПК фірми ІВМ.

ПК01 „Львів“ цікавить небайдужих 
до техніки і сьогодні. Про нього вони 
не тільки написали статтю до Вікіпедії, 
але й створили спеціалізовані інтер-
нетсайти, де власники раритету об-
мінюються досвідом написання ігор та 
апаратних доробок або втаємничують 
в історію ПК01 „Львів“ новачків. Також 
ентузіасти створили перші емулятори 
й оцифрували софт. Це дозволяє свій 
сучасний монітор на кілька хвилин „пе-
ретворити“ на монітор ПК01 „Львів“, 
щоб, як у дитинстві, побавитися у най-
перші комп’ютерні ігри.

Анна ГЕРИч
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до міжнародного дня рідної мови

У нас єдиний шлях — удосконалювати себе

Мало хто знає, що кіль-
кість слів у будь-якій 

мові невичерпна, безкі-
нечна і незліченна. Цей 
мовний всесвіт людина від-
криває для себе впродовж 
усього життя. Розкошувати 
у цьому багатстві, стилях 
і багатогранності студен-
там Львівської політехніки 
допомагають викладачі 
кафедри української мови, 
великі патріоти і знавці 
слова, серед яких — до-
цент оксана Микитюк.

Ніж нарікати на 
темряву, краще 
запалити одну 

маленьку свічку
Оксана Микитюк належить 
до того покоління виклада-
чів, які не лише самі люб
лять рідне слово, а й за 
короткий час (семестрове 
навчання) вміють закохати 
в нього практично всіх пер-
шокурсників, незалежно 
від того, чи це філологи, чи 
фізики, математики, хіміки, 
комп’ютерники, механіки 
чи енергетики. Про своїх 
студентів викладач говорить 
з любов’ю:

— На мою думку, наші 
студенти знають мову на 
рівні основ граматики. Ми ж 
показуємо студентам ба-
гатство української мови 
в усіх сферах нашого життя. 
Щоразу переконуюся, що 
курс „Культура професій-
ного мовлення студентів“ 
є дуже добрий і потрібний. 
Бо хай як добре вони не 
знали б фундаментальні 
чи спеціальні предмети, 
говорити про них красиво, 
правильно, із захопленням 
і гордістю можна тільки за 
допомогою мовних засобів. 
Наша мова впродовж віків, 
попри заборони, цензури 
і відверте нищення, щоразу 
збагачується новими фор-
мами, словами, висловами 
тощо. У своїх резюме після 
завершення курсу студенти 

пишуть, що вражені чу-
довими фразеологізмами 
і тим, що довідалися про 
українську мову. Приємно, 
що ці знання допомагають 
їм краще вчитися.

— Час  від  часу  чиновни-
ки  від  освіти  збурюють 
суспільство фразами, що 
студенти, вивчивши укра-
їнську мову в школі, у виші 
не мають це навчання ду-
блювати…
— У школі вивчають струк-
туру мови: фонетику, лек-
сику, морфологію. Ми ж 
навчаємо їх не лише кра-
сивого мовлення, а й ро-
зуміння багатства слів, 
їхнього різного значення. 
До прикладу, студенти ка-
жуть: „Шевченком була 
написана поема „Катери-
на“. Якщо ж сказати, що 
„студентом було помито 
підлогу“, то це означатиме 
насправді, що студента по-
клали у відро і мили ним 
підлогу… Щоб пари були 
цікаві й запам’яталися, бу-
дуємо їх із використанням 
наочних фактів. До прикла-
ду, кардинал Рішельє, став-
ши фактичним правителем 
Франції, почав свої рефор-
ми саме з освіти. Для по-
будови держави йому по-
трібні були люди з новим 
мисленням, світосприй-
няттям. Зібравши міністрів 

і придворних, він запитав 
у них, скільки Франція має 
правителів. Йому відповіли: 
„Одного, ваша високосте“. 
На що він зауважив, що за-
для одного правителя по-
винна бути одна держава 
і однаєдина мова, добре 
розуміючи, що мова нале-
жить до площини ідеоло-
гічної і має бути на першо-
му місці, а вже далі можна 
розбудовувати економіку 
і державу загалом.

— Він був французом-па-
тріотом.  У  нас  значно 
складніша ситуація…
— У песимізм все одно 
впадати не варто. Конфу-
цій казав: „Ніж нарікати на 
темряву, краще запалити 
одну маленьку свічку“. Тому 
кожен із нас може щось 
робити на своєму місці, 
адже ідеальних умов ніко-
ли немає. Приміром, коли 
Маркіян Шашкевич виго-
лосив проповідь у Соборі 
св. Юра, ситуація теж була 
не з найкращих. На той час 
престижні і дозволені для 
проповіді мови були ла-
тина, німецька, польська. 
А як наслідок — його почин 
підтримали й інші, які теж 
вважали українську мову 
гідною і самодостатньою 
для всіх потреб життя. Сту-
денти мають знати такі 
факти і з цими знаннями 
йти у життя й будувати нову 
Україну.

За невживання 
чужих термінів 

можна було 
потрапити в Сибір
— У  сферу  Вашої  діяль-
ності  входить  навчання 
студентів правильно ко-
ристуватися технічною 
українською мовою?
— Звичайно, адже кожен 
інститут має свою специ-
фіку, свою термінологіч-
ну базу технічних спеці-
альностей, яку потрібно 

вдосконалювати. У „Бюле-
тенях“ з 1934 до 1935 року 
було виправлено 14,5 тис. 
українських термінів на 
російські, або так звані 
„інтернаціональні“, за не-
вживання яких можна 
було потрапити в Сибір або 
бути фізично знищеним. 
Харківський вчений Юрій 
Шевельов назвав це „вер-
боцидом“ або цвинтарем 
слів. На його думку, значна 
кількість таких термінів не 
мертва, вони живцем при-
спані, і якщо йти по тому 
цвинтарі слів, нахилятися 
до них, то терміни оживати-
муть. Тому завдання техніч-
ної термінології — оживити 
все приспане й дозволити 
словам функціювати в мові.

— Викладачам вашої  ка-
федри  доволі  складно 
у  дуже  стислі  терміни 
передати студентам ба-
гатство рідної мови…
— Це правда. Часто студен-
тинефілологи шкодують, 
що після семестрового нав
чання більше зустрічатися 
не будемо, тому нагадую їм 
слова Вольтера, який вва-
жав, що чужу мову можна 
досконало вивчити за 6 ро-
ків, а свою потрібно вчити 
все життя. Ми їм даємо по-
штовх до навчання, закла-
даємо підвалини любові до 
неї, скеровуючи на само-
стійне вивчення. Ліна Кос-
тенко в „Гуманітарній аурі 
нації“ каже, що кожна дер-
жава завжди ставить свою 
оптику, вважаючи свої мову 
і державу найкращими. Від-
повідно наш курс дозволяє 
поставити студентам опти-
ку так, щоб вони зрозуміли, 
яка ми багатюща країна, яке 
в нас величезне історичне 
минуле, який велетенський 
пласт писемних пам’яток, 
глибочезна історія. Вважаю, 
що це завдання ми виконує-
мо якнайкраще.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕчИН
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в єдності — сила

Єдину українську літературну мову — могутній фундамент соборності україни — спільно творили найкращі 
уми як великої україни, так і Галичини

Два крила української мови
„Народ мій є, народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ!“ — 
Шукаємо національної сили у поетів, 
у світочів нації, боронимося перед ту-
пістю зловорожої орди, яка паскудним 
лишаєм обсіла красиве дерево нашої 
нації. І точить, і нищить, і п’є життєдай-
ні соки впродовж століть.

1868 рік — страшний рік для всього 
українського, для самих основ буття 
народу. Тоді прийнято в Російській 
імперії недоброї слави Валуєвський 
циркуляр, слова з якого „никакого 
особенного малороссийского языка 
не было, нет и быть не может“, якнай-
краще свідчать про недолю нашого 
народу жити під прицілом дзюбатого 
російського орла.

Передумовами до заборони мови 
багатомільйонного народу слугували 
остаточне знищення української дер-
жавності, зокрема ліквідація гетьман-
ського правління, Запорозької Січі, 
підпорядкування української церкви 
Московському патріархату, знищення 
КиєвоМогилянської академії як укра-
їнського освітнього закладу.

Формальним же приводом до забо-
рони української мови послужило про-
хання на друк перекладів чотирьох Єван-
гелій, надісланих на розгляд Святішого 
Синоду. Очевидно, що через релігійні 
книги українська книжна мова широко 
утверджувалась би серед народу. Від-
повідь на це прохання не забарилася, 
у ній, як доказ непотрібності перекладу 
стверджено, що по всій Росії освіта „про-
изводится на общерусском языке и упо-
требление в училищах малоросийского 
наречия нигде не допущено“.

Після заборони мови в Україні пе-
рестали діяти недільні школи, частину 
діячів українських громад, звинуваче-
них у сепаратизмі, заарештовано. Між 
ними і О. Кониського, П. Чубинського. 
Занепало книгодрукарство. Так, якщо 
у 1860 – 63 рр. видано 114 книг укра-
їнською мовою, то у 1864 – 69 рр. 
з’явилося лише 24 книжки.

Наступний Емський указ у 1876 р. 
українське друковане слово взагалі 
заборонив.

Тоді, після розгрому в Україні укра-
їнських центрів, політичне, літератур-
не, громадське життя переноситься 
в Галичину, яка стає справді україн-
ським П’ємонтом.

Ці особливості українського куль-
турного життя двох частин України, 
шляхи вдосконалення української 
літературної мови і дальшого її роз-
витку ґрунтовно і вельми цікаво подає 
знаний мовознавець Юрій Шевельов 
у монографії „Внесок Галичини у фор-
муванні української літературної 
мови“, Львів — НьюЙорк, 1996.

„На ці роки Львів став всеукраїн-
ським культурним центром. Тут ви-
давалась українська періодика. Тут 
зосереджувалося політичне життя. 
Тут… українська мова набувала серед 
інтеліґенції чимраз більше прав това-
риської і сальонової мови. Тут знову 
після попередніх ще несміливих спроб 
„Основи“ на початку шістдесятих років, 
українською мовою починала говори-
ти, а далі вже впевнено говорила наука 
в найрізноманітніших її галузях“.

Не думаймо, що цей історичний 
процес вироблення єдиної мови, 
з огляду на суспільнополітичні обста-
вини був цілком безхмарний. Варто 
лише пригадати різку дискусію щодо 
літературної мови між Б. Грінченком 
та І. Франком, добре відому фахівцям.

Б. Грінченко у статті „Галицькі вірші“ 
(1891 р.) назвав галицьку книжну мову 
„язичиєм“ і поставив вимогу цілковито-
го мовного підпорядкування, аргумен-
туючи, „бо не в галичан, а в нас були 
Квітка, ГулакАртемовський, Марко 
Вовчок, Шевченко, Кониський, Гребін-
ка, Куліш, НечуйЛевицький, Мирний, 
Стороженко та інші…“.

І. Франко відповів не менш різко, 
він закинув Б. Грінченкові хуторянство, 
відкидання всього, що не вживається 
на „рідному хуторі“. „Як властиво по-
винні б писати ті поети, коли їм забо-
ронено вживати таких слів народних, 
які вони чують довкола себе? Чи вони 
всі мусіли б їздити над Псел та над Сулу 
вчитися українській мові?“, — запитує 
він опонента. І далі: „Народ з його мо-
вою, звичаями і творчістю, не сходячи 
зі спільної української основи, всетаки 
проявляє багато відтінків…“.

Згодом у пом’якшеному вигляді 
у дискусії брали участь М. Школичен-
ко, І. Кокорудз, А. Кримський та інші.

Дуже тверезе розуміння відмін-
ностей, особливостей розвитку мови 
в Галичині і її впливу на українську 
літературну мову виклав І. Кокорудз. 

„Під час, коли на Україні рідко язик 
українськоруський є розговорним 
між тамошною інтеліґенцією, то в Га-
личині говорять ним як в простій хаті, 
так і в найелеґантніших і найвищих 
сальонах“.

І. Кокорудз подає приклад справ-
ді величного і дійового розв’язання 
загальноукраїнських проблем. Чи не 
варто і нам, сьогоднішнім, дослухатись 
до його мудрих порад?

„Як ми вчимося зі словарем в руці 
деяких слів українських, так най зво-
лять і українці вийти поза свою тісну 
межу і навчитись трохи і від нас. В той 
лише спосіб може виробитися єдність 
і розуміння“.

З кінця ХІХ ст. зустрічі в Галичині 
представників з Великої України, — 
а були це здебільшого патріоти, — на-
бувають широкого характеру. Резуль-
татом спілкування стало те, що вони 
засвоювали мову, несли з Галичини на 
Велику Україну галицькі слова, зворо-
ти, навіть вимову.

На галицькій території засновують-
ся, починають розвиватися і частково 
базуються українські партії. „Ся коло-
нія молодих українських революціоне-
рів з природи речі оберталася головно 
серед галицької молоді, передовсім 
галицькоукраїнської соціалдемокра-
тії“, — зі спогадів В. Дорошенка.

„При цих зустрічах, як і давніше, — 
пише Ю. Шевельов, — мова галичан 
імпонувала своєю виробленістю, куль-
турністю, широтою тематичного діяпа-
зону, до цього додалося імпонування 
суто партійного характеру: галицькі 
партії подекуди були старіші…, форми 
й досвід політичного життя в Галичині 
ширші, розвиненіші“.

Підтримували галицькоукраїнські 
зв’язки, особливо мовні, Олена Пчілка 
та Леся Українка. „Не знаю, чим се 
об’яснити, — писала Л. Українка, — 
тільки галичани краще говорять, ніж 
пишуть, а українці краще пишуть, 
ніж говорять“. Чимало галицьких слів 
і зворотів ввійшло в модерну прозу 
М. Коцюбинського.

Крок за кроком, стаття за статтею 
приходило взаєморозуміння і виро-
блення спільних принципів утверджен-
ня рідного слова. Галицькі елементи, 
які вносилися у мову, були доконечно 
потрібним і закономірним набутком 
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рада інформує

Найважливіше — достойне 
відзначення  

Шевченківських днів

На першому організаційному за-
сіданні новообрана рада універ-

ситетської „Просвіти“ визначилася 
із заступниками очільника Товарис-
тва, головами і членами комісій та 
обговорила плани на найближче 
майбутнє.

Так, голова університетського Товарис
тва професор Христина Бурштинська 
матиме двох заступників. Це Любов 
Закалик (ІТРЕ) та Надія Любомудрова 
(ІНЕМ). Головами комісій стали: орга-
нізаційної — головний редактор тиж-
невика „Аудиторія“ Тетяна Пасович, 
мовної — професор кафедри менедж-
менту і маркетингу Ольга Мних (ІНЕМ), 
роботи з молоддю — завідувач кафед-
ри МПА професор Галина Захарчин 
(ІНЕМ), просвітницької — директор 
МІОК Ірина Ключковська.

До чергового засідання голови комі-
сій визначаться з конкретними планами 
своєї роботи, а наразі найважливішим 
у роботі Товариства буде підготовка 
і достойне відзначення Шевченківських 
днів на рівні структурних підрозділів, 
навчальнонаукових інститутів та уні-
верситету, студентських організацій.

Зокрема, рада Товариства оголо-
сила конкурс стінних газет, які будуть 

виставлені для огляду в головному 
корпусі університету, а відтак висіти-
муть в інститутах. Традиційно у Львів-
ській політехніці відбудеться великий 
Шевченківський вечір. „Молода 
Просвіта“ спільно з „Просвітою“, На-
родним домом „Просвіта“ та Колегією 
і профкомом студентів та аспірантів 
проведуть Шевченківські читання. 
Викладачам рекомендовано у день 
святкування наприкінці лекцій на по-
токах читати твори Великого Кобзаря, 
а також залучати до цього переможців 
та учасників конкурсу на найкраще 
читання Шевченкових творів і всіх 
охочих студентів.

Важливим напрямом роботи стане 
інформаційне забезпечення діяльності 
Товариства, анонсування її заходів на 
сторінках „Аудиторії“, а також з вико-
ристанням сучасних інформаційних тех-
нологій, зокрема сайтів Львівської по-
літехніки, „Просвіти“ (http://lp.edu.ua/ 
tovarystvo-prosvita), соціальних мереж, 
відновлення просвітницької сторінки 
в нашій газеті.

Члени ради висловили ще багато 
цікавих пропозицій, які потребують 
вивчення та обговорення.

Ярослава ВЕЛИчКо

у розширенні сфер вживання україн-
ської мови. Це насамперед стосува-
лось газетної справи, науки і техніки. 
Що ж до її основи, то це був, безсум-
нівно, наддніпрянський елемент.

І. Верхратський, відгукуючись на 
дискусію щодо літературної мови, 
зауважував: „Мимо важкої долі, они 
(письменники України — Х. Б.) значно 
більше, ніж Галичина, прислужилися 
рідній літературі, задля любови рідно-
го слова, їх вельми почитаю“.

Відомо і те, як працював над мо-
вою своїх творів, наближаючи її до 
літературної української, І. Франко, як 
у новіші часи просив редагувати свої 
твори В. Стефаник, і вплив цих корифе-
їв на розвиток української літератури 
загалом.

Модест Левицький у статті „Дещо до 
справи про вкраїнську письменницьку 
мову“, надрукованій у літературнона-
уковому віснику у 1909 р. (Ч. VІІІ) подає 
принципи поєднання в єдиній мові га-

лицьких та великоукраїнських елемен-
тів, заперечуючи різкі відхилення в той 
чи інший бік: „Коли ми тепер і негайно 
не подбаємо, щоб затерти і знищити 
ту прикру різницю (галицької і велико-
української літературної мови — Ю. Ше-
вельов), то, не дай Боже, доживемо до 
того сумного явища, що колись буде дві 
літературні мови“.

На щастя, так не сталося.
Галичина зробила свій суттєвий 

внесок у збереження та розвиток укра-
їнської літературної мови. З огляду на 
історичну перспективу відповідальна 
і мудра позиція кращих представників 
нашої нації спричинилася до створен-
ня єдиної літературної мови — могут-
нього фундаменту соборності України.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
голова Товариства „Просвіта“  

Львівської політехніки,  
професор кафедри фотограмметрії 

та геоінформатики

наш календар

21 лютого — Міжнародний день рідної 
мови.

Пам’ятні дати
21.02.1942 — у Києві гітлерівці роз-
стріляли Олену Телiгу, українську пись
мен ницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, 
ректор Львівської політехніки (1991 – 
2007).
22.02.1732 — народився Джордж Ва-
шинґтон, американський державний 
діяч, перший президент США, головно-
командувач американської армії під 
час війни за незалежність у Північній 
Америці.
22.02.1857 — народився ГенріхРу-
дольф Герц, німецький фізик, один із 
засновників електродинаміки. Експе-
риментально довів існування електро-
магнітних хвиль.
24.02.1865 — народився Іван Липа, 
український письменник i громадський 
діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна Яблон-
ська, українська художниця.
25.02.1841 — народився П’єрОґюст Ре-
нуар, французький маляр і скульптор, 
представник імпресіонізму.
25.02.1871 — народилася Леся Українка 
(Лариса КосачКвiтка), геніальна укра-
їнська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас, 
видатний український актор, режисер, 
педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вір-
ський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Кли
мишин (псевд. „Непоборний“), укра
їнський політичний діяч, член ОУН 
у Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилев-
ський, український фізіолог, академік 
АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський, 
український письменник, драматург, 
кіносценарист.
25.02.1964 — у НьюЙорку помер Олек
сандр Архипенко, український живо
писець i скульптор світової слави.
26.02.1841 — народився Віктор Ґюґо, 
французький письменник, автор ро-
ману „Собор Паризької Богоматері“.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нар-
бут, видатний український графік.
27.02.1875 — народився Володимир Фі-
латов, український офтальмолог і хірург.
27.02.1913 — народився Ірвін Шоу, 
американський письменник.
27.02.1918 — початок походу Україн-
ських Січових Стрільців проти большо-
вицьких військ, що напали на Україну.
27.02.1942 — гітлерівці масово роз-
стріляли в Бабиному Яру членів укра-
їнського націоналістичного підпілля.
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просвітницькі зустрічі

Віра і розум — орієнтири 
сучасності

У межах освітнього проекту „Віра 
і розум“, який започаткував дирек-

тор Інтелектуального навчально-на-
укового центру професійно-кар’єрної 
орієнтації Львівської політехніки олек-
сандр Захар’яш, 15 лютого відбулася 
зустріч із школярами львівської школи 
№ 91.

Поговорити з дітьми прийшли заступник 
директора ІЕСК Георгій Лисяк, історик, 
викладач ІГСН Іван Хома та настоятель 
церкви Андрія Первозванного отець 
Андрій Кащук.

— Задум спільного проекту Політех-
ніки та церкви виник ще минулого року. 
Ідею назви „Віра і розум“ подав голова 
Центру студентського капеланства отець 
Богдан Грушевський. І, як з’ясувалося, 
вгадали, бо цей рік Папа оголосив Роком 
віри, — розповів керівник проекту.

Ідея полягає в тому, що викладачі 
університету спільно з духівниками 
спілкуватимуться з молоддю та школя-
рами про інтелект та його місце в житті 
кожного.

— Ми повинні розуміти, що є мораль
ноетич ні проблеми наукових досліджень 
та їх результатів, звертати увагу на те, чи 
не переступаємо межі дозволеного Бо-
жими законами. Такі зустрічі зі школяра-
ми відбуваються не вперше: цей проект 
повним ходом іде на Волині, ІваноФран-
ківщині, в багатьох школах Львівщини. 
Але в самому Львові ще не було такого 
спілкування. Тож ми вирішили, що й у нас 
можна створити платформу для періо-
дичних зустрічей і обговорень, — додав 
Олександр Сергійович.

Зі свого боку Георгій Лисяк заува жив, 
що спільною проблемою більшості є те, 
що ми рідко ділимося влас ними дум-
ками та знаннями. Такі зустрічі мають 
стати своєрідною школою, яка навчить 

обмінюватися досвідом, осягаючи тим 
самим нові знання.

Головно темою зустрічі стала тема ін-
телекту. Бо, як зауважили гості проекту, 
зараз час тотальної інформатизації (яка 
не завжди є корисна), через яку створю-
ється досить небезпечна ситуація: мало 
є тем, про які ми би не чули, і це часто 
складає хибне враження, що володіємо 
знаннями. Хоча чути і знати — це різні 
речі. Тому важливо, щоб перший дотик 
дитини до наукової праці, навіть най-
більш простої та наївної, був якомога 
раніше і виховував чесноти: праце-
любність, щирість. Адже, як наголосив 
Олександр Захар’яш, сьогодні інтелект 
є найціннішим товаром на ринку праці.

— Ці зустрічі демонструють небай-
дужість. Сьогодні більшість є спожи-
вачами, а не творцями. Тому головне 
завдання, щоб кожен став творцем у тій 
чи іншій сфері. А саме шкільні роки та 
навчання в університеті — найкращий 
час для створення життєвого фундамен-
ту, — наголосив Іван Хома.

Отець Андрій висловив також чима-
ло цікавих думок на підтримку проекту. 
Головним завданням людини, на його 
думку, є самопізнання і виховання через 
науку.

Окрім теоретичних знань, учні мали 
нагоду поспостерігати ще і за наукови-
ми „фокусами“. Олександр Сергійович 
продемонстрував декілька дослідів. 
І навіть після зустрічі йому довелося 
ще затриматися, аби потішити ними 
усіх охочих. У ході такого спілкування 
виникло чимало ідей щодо наступних 
зустрічей та тем обговорень. Серед них: 
„Творець і винаходи людства: де межа 
дозволеного“; „Методи пізнання істини“; 
„Філософія краси“ та багато інших.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

віце-президент української голов-
ної визвольної ради (українсько-
го підпільного парламенту часів 
другої світової війни) оунівець 
Федір вовк разом із дружиною 
визнані праведниками народів 
світу. Про історію порятунку єв-
рейської родини під час німець-
кої окупації в Нікополі, до якої 
причетна ця українська родина, 
розповів Володимир В’ятрович 
у статті „Федір Вовк — україн-
ський націоналіст та праведник 
народів світу“.

28 лютого на гірськолижному 
курорті „Буковель“ відбудуться 
лижні змагання з гігант слалому 
для священиків і студентів на-
вчальних закладів уГкЦ „кубок 
Блаженного Йосафата коцилов-
ського“. Мета змагань — по-
пуляризація здорового способу 
життя через приклад духовен-
ства. Організаторами змагань 
є Львівська та Івано-Франківська 
митрополії і Коломийсько-Черні-
вецька єпархія УГКЦ, Український 
католицький університет.

Цього року 9 лютого минуло 
50 років від дня прибуття 
Патріарха Йосифа Сліпого до 
Риму після 18 років радянських 
тюрем і заслань за віру Хрис-
тову. Цю дату представництва 
релігійного товариства „Свята 
Софія“ в Римі, в США, у Великій 
Британії та Інститут св. Климента 
Папи Українського Католицького 
Університету відзначали науко-
вою конференцією і поїздкою 
до місць, які перші приймали 
Патріарха Йосифа в містечку 
Ґроттаферрата.

На чемпіонат з історичного 
Середньовічного бою до Льво-
ва з’їдуться найкращі бійці та 
команди з києва, Харкова, Сум, 
Одеси, дніпропетровська, кірово-
града, Хмельницького, житомира 
та інших міст україни. 23 лютого 
на чемпіонаті можна буде по-
бачити бійців різних військових 
культур та народів. Часові періо-
ди сягають від XIII до XVI століть, 
а регіони — від Західної Європи 
до Близької Азії. Це величезний 
культурний шар і завдяки цьому 
можна глибше пройнятись духом 
Середньовіччя.

За матеріалами інформагенцій
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студентські об’єднання

ІНЕМівці, які живуть дружно
Колегія та профбюро сту-

дентів Інституту еконо-
міки та менеджменту на-
лежить до найактивніших 
молодіжних об’єднань Полі-
техніки. основою діяльності 
студентського осередку є до-
віра один до одного та діалог.

— Основний акцент робимо 
на інформуванні студентів. 
І це вже дало свій резуль-
тат: на всі заходи, які про-
водимо, приходить багато 
людей, — розповів голова 
профбюро четвертокурсник 
Дмитро Возний.

Свої сторінки профбюро 
має в соціальних мережах. 
Ця команда також віднови-
ла давню традицію — газету 
профбюро ІНЕМ „Імпульс“.

— Ми намагаємося ви-
світлювати в молодіжній 
фор мі всі най важливіші події, 
які відбулися за місяць та 
ділимося планами на май-
бутнє. Це ду же зручний фор-
мат — А5, який поміститься 
у будьякий студентський 
зошит, — розповіла редактор 
видання третьокурсниця 
ІНЕМ Оля Кіндрат.

А зараз планують про-
вести аудіосистему в примі-
щенні четвертого корпусу. Це 
дасть можливість ефективно 
доносити всі оголошення до 
студентів, на перерві вмикати 
легеньку фонову музику. 

Більшість часу у своїй 
діяльності активісти проф-
бюро, як справжнісінькі сту-
денти, приділяють дозвіллю: 
підготовці розважальних 
заходів культмасового ха-
рактеру. Так, до прикладу, 
наприкінці минулого року 
молодь організувала дуже 
вдалий „Дебют першокурс-
ника“ (цю подію висвітлю-
вали на сторінках нашої 
газети). Вже в березні пла-
нують провести акустичний 
вечір. Минулого року такий 
захід зібрав понад дві сотні 
глядачів, і зала на третьому 
поверсі комбінату харчуван-
ня була переповнена, тож 
цього року планують його 
провести в більшому примі-

щенні, до того ж не лише на 
інститутському, а на загаль-
ноуніверситетському рівні, 
щоб більша кількість обда-
рованих студентів мала мож-
ливість продемонструвати 
свої здібності. Не обійдеться 
цьогоріч і без новинок: ще 
раз свої таланти політехніки 
матимуть можливість про-
демонструвати на каверве-
чорі, де, крім гітари, зможуть 
виконувати музику на інших 
інструментах.

— Зараз у моїй команді 
є ті люди, з якими знайомий 
і працюю не один рік. Зокре-
ма, акустичний вечір — ініці-
атива одного з претендентів 
на посаду голови профбюро 
Тараса Букрія. Щодо інших 
членів осередку, то коман-
да суттєво оновилася: тут 
більшість — студенти пер-
шогодругого курсів, — за-
уважив Дмитро. — Відбір 
у нас іде через фільтр часу. 
Можливість працювати має 
кожен, адже коли на початку 
навчального року ми про-
водимо презентацію колегії 
та профбюро інституту, всі 
першокурсники, які мають 
бажання розвиватися в гро-
мадській діяльності, подають 
заяви. Згодом звертаємо 
увагу на тих, хто більш від-
повідальний і більше часу 
приділяє заходам. Тож, коли 
готуємо щось серйозніше, то 
вже маємо надійну команду.

Профбюро активно пра-
цює і в міжнародному на-
прямі. Студенти ІНЕМ саме 

з профбюро довідуються 
про різноманітні програми 
обміну, навчання. Минулого 
року колегія та профбюро 
брала активну участь у під-
готовці та проведенні освіт-
нього форуму, в межах яко-
го роботодавці міжнарод-
них компаній пропонували 
студентам роботу. Також, 
аби інформація доходила 
до якнайбільшої кількості 
студентів, активісти проф-
бюро на старостатах про-
водять інформаційні лекції 
стосовно грантів, які можна 
отримати, щоб навчатися 
чи працювати за кордоном.

Але молодь дружна не 
лише в роботі та навчанні, 
дозвілля вони також часто 
проводять разом. Організува-
ли поїздку в Карпати, їздили 
на лижі і по закінченні сесії. 
Такі спільні „вилазки“ та не-
формальна обстановка дуже 
здружують. Крім того молодь 
розвивається культурно, вла-
штовуючи спільні походи 
до театрів. Так, 17 лютого 
студенти відвідали оперний 
театр. А ще цього року активні 
члени профбюро мали мож-
ливість побувати в Будапешті 
та зустріти Новий рік на цен-
тральній площі Праги. Зараз 
організовують другий такий 
тур, у межах якого відвідають 
п’ять європейських країн.

— Ми завжди обгово-
рюємо свої плани на засі-
даннях, до кожного заходу 
формуємо оргкомітет. Вся 
діяльність побудована на 

діалозі, що забезпечує висо-
ку ефективність виконання. 
В нас не виникає ситуацій, 
коли захід, який на себе 
хтось узяв, провалився, і інші 
мусять поспіхом виправляти 
проблему. Я завжди кажу 
новачкам, що якщо вони 
розуміють, що щось іде не 
так, як планували, чи бракує 
часу на виконання, то треба 
обов’язково говорити про 
це. Завжди знайдуться ті, хто 
зможе допомогти,— наголо-
сив молодіжний очільник.

Загалом у профбюро ІНЕМ 
працює 12 відділів. Дмитро 
використовує знання з ме-
неджменту, приділяючи вели-
ку увагу моральному клімату 
в колективі. Великим плюсом 
є те, що всі члени профбю-
ро дуже подібні за своїми 
прагненнями та бажанням 
проявити себе. Важливо й те, 
що більшість викладачів по-
зитивно сприймають їхню 
роботу і розуміють, що така 
діяльність є невід’ємна скла-
дова студентського життя.

Не менш активно розви-
вається і соціальноправовий 
відділ. Робота стосується 
захисту студентівсиріт, напів-
сиріт, з багатодітних сімей; на 
свято Миколая, День захисту 
дітей та до Великодня молодь 
ініціює збір коштів, які потім 
скеровують на допомогу ді-
тям. Допомагають і тоді, коли 
хтось зі студентів потребує 
допомоги на лікування.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

На засіданні комітету затверджено 
список лауреатів Національної 
премії україни імені Т. шевченка 
2013 року. Ними стали: поет Лео-
нід Горлач (Коваленко) — за кни-
гу віршів „Знак розбитого ярма“; 
режисер-постановник Дмитро Бо-
гомазов — за спектаклі „Гамлет“ 
Шекспіра Одеського академічного 
українського музично-драматич-
ного театру ім. В. Василька, „Гості 
прийдуть опівночі“ Міллера Київ-
ського академічного театру драми 
і комедії на лівому березі Дніпра, 
„Щуролов“ за Гріном Київського 
театру „Вільна сцена“; художник 
Петро Печорний — за серію де-
коративних тарілок за мотивами 
творів Т. Шевченка.

Генерального директора львів-
ської Опери Тадея Едера нагоро-
дили орденом князя Ярослава 
мудрого IV ступеня. Нагороду 
надано за значний особистий 
внесок у розвиток вітчизняного 
театрального мистецтва, багато-
річну плідну працю та високий 
професіоналізм. 17 лютого  
Тадей Едер відзначив свій 
70-й день народження.

17 лютого вперше у Львівській  
філармонії прозвучав „Реквієм“ 
популярного британського музи-
канта та композитора карла джен-
кінса. Дженкінс — творець музики 
до численних кінофільмів і реклам-
них роликів. „Реквієм“ виконав 
академічний камерний оркестр 
„Віртуози Львова“ та камерний 
хор „Глорія“ під орудою диригента 
з Німеччини Дітера Вагнера.

відомий колекціонер Іван Гречко пе-
редав для музейної експозиції уку 
перші 50 експонатів із приватної 
колекції покутських та гуцульських 
ікон на склі. Мрією колекціонера 
було, щоб ця найбільша колекція 
українських ікон на склі середини 
ХІХ — початку ХХ ст. опинилася 
у добрих руках: він багато років вів 
переговори зі львівськими музе-
ями та, врешті, прийняв рішення 
на користь УКУ. Незабаром Іван 
Гречко також планує передати для 
музею церковні стародруки, свіч-
ники-трійці, „колядницькі“ хрести, 
документи історії УГКЦ, народний 
одяг Гуцульщини та Покуття, власні 
нотатки.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Кольорово-життєві контрасти 
Миколи Глущенка

Після 30 років збері-
гання у фондах аква-

рельні й олійні роботи на-
родного художника Укра-
їни, лауреата Державної 
премії імені Т. Шевченка, 
відомого ще за радян-
ських часів модерніста 
й послідовника імпресі-
оністів Миколи Глущенка 
нарешті представлені для 
огляду у двох залах дру-
гого поверху Львівської 
національної галереї 
мистецтв.

Творчий доробок митця численний — 
10 тисяч картин. Художник презентував 
свої краєвиди й натюрморти на 50ти 
персональних виставках, зокрема перша 
й остання відбулись у Львові — у 1934 і 
1977 роках. Експозицію ж, відкриту тиж-
день тому, наповнює лише дещиця — 
38 робіт, які, однак, презентують різні 
періоди творчості Миколи Глущенка — 
і ранні 30ті роки, коли жив і малював 
у Франції та Іспанії, і пізні 70ті, київські. 
Виставку названо „Конфлікт кольору“, 
адже митець був вправним колористом, 
у якого конфлікт виявлявся у внутрішній 
дискусії, у протистоянні кольорів, фактур, 
площин. Крім цього, як зазначили на від-
критті виставки митціколеги, які знали 
його, Мирослав Откович, Євген Безніско, 
конфліктували не тільки засоби виражен-

ня, а й саме життя (Мико-
ла Глущенко, живучи за 
кордоном, співпрацював 
із радянськими спецслуж-
бами) та творчість (буяння 
життєстверджуючих барв 
на полотнах ніби було 
екзистенційним запере-
ченням глибокій постійній 
печалі художника, який 
потрапив під вплив і за-
лежність від влади).

— У його картинах — 
велика енергетика кольо-
ру і композиції, — заува-
жує народний художник 

України Мирослав Откович. — Моє зна-
йомство з Миколою Глущенком поділя-
лось на кілька етапів. Перше — у 70х ро-
ках, коли отримав доступ до фондів 
у Національному музеї, друге — виставка 
робіт, на яких була ще свіжа фарба, і при-
їхав сам маестро — елегантно одягнений 
чоловік похилого віку. Саме на ній мені 
вдалося з ним порозмовляти. Потім ми 
ще бачились у Спілці художників Укра-
їни — він ніколи не передавав вітання 
знайомим, лише цікавився, як у них 
здоров’я і справи. А те, що малював ба-
гато, то, гадаю, для того, щоб забутись. 
Третє знайомство відбулося заочно, піс-
ля смерті — спільна виставка чотирьох 
художниківакварелістів у 1984 році 
в Лондоні. І четверте — сьогодні.

Наталя ЯЦЕНКо

концерт

Відпустили коляду

Як і кожне прощання, „Прощання 
з колядою“ (таку назву мав кон-

церт, що відбувся в Політехніці 12 лю-
того) мимоволі навіювало легенький 
сум, який, проте, до кінця заходу без-
слідно загубився у колядах про Христо-
ве народження.

Концерт підготували колективи Народно-
го дому „Просвіта“ Львівської політехніки 
(директор Степан Шалата) — лау реа ти 
традиційного різдвяного фестивалю 
„Велика коляда“, що проходив у церкві 
Пресвятої Євхаристії (Домініканському 
соборі) впродовж 7 – 27 січня. Колядува-
ли народна хорова капела студентів „Га-
удеамус“ (художній керівник і головний 
диригент Роман Дзундза), народний ка-
мерний вокальний ансамбль „Аколада“ 

(керівник Володимир Савицький) і на-
родний чоловічий хор „Орфей“ (художній 
керівник Володимир Вівчарик).

Перед тим, як „відпустити коляду“, 
отець Богдан Грушевський нагадав 
присутнім про важливість розрізнення 
в цьому святі його поганських джерел 
і християнської новизни. Прекрасними, 
улюбленими піснямисимволами — 
від неймовірного „Щедрика“, який 
подарували присутнім гаудеамусівці, 
до урочистого „Бог предвічний“ у ви-
конанні всіх трьох колективів — мали 
змогу насолодитись як політехніки, так 
і гості з усієї України, які саме зібралися 
в університеті на конференцію „Систе-
ми автоматизованого проектування та 
комп’ютерного моделювання в техно-
логії машинобудування“. І. Ш.
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за лаштунками

Уроки акторської майстерності  
від Януша Юхницького

Народний артист Укра-
їни, актор Національ-

ного українського акаде-
мічного театру ім. М. Зань-
ковецької Януш Юхницький 
відомий головними ролями 
у виставах „останній греч-
косій“ та „Криза“ о. огоро-
дника, а також другорядни-
ми, але не менш помітни-
ми — у „Сільві“ І. Кальмана, 
„Віяло леді Віндермір“ 
о. Уайльда тощо. Бути ак-
тором… Як це?

— Які Ваші основні неписа-
ні правила в роботі?
— Актор повинен так зі-
грати, щоб не пропустити 
жодної ноти гами: доремі
фасольлясі. Якщо він грає 
доре, або доремі, то це не 
те. А ще пам’ятати за хрома-
тизми, подовження, паузи…

Це складна робота — 
бути актором. Незалежно 
від негоди і проблем, йти 
на сцену і грати, до того ж 
старатися добре грати, 

щоб глядач розумів, про 
що мова, про що п’єса, був 
після вистави задоволений.

— Кожен актор по-своєму 
вибудовує  свій  підхід  до 
ролі. У чому полягає Ваш 
підхід?
— Один чіпляється за якусь 
ситуацію, другий — за слова, 
а третій — за суть. Власне, 
від суті й потрібно відштов-
хуватись, вважаю дуже важ-
ливо задуматися — для чого 

ти вийшов на сцену, для чого 
говориш. А тоді, наприклад, 
якщо є сценка, де персонаж 
щось вимагає від когось, то 
важливо зрозуміти, в якому 
темпі він це робить, в якому 
градусі (чи він кричить від 
безпорадності, чи вимагає 
від болю пощади). Тому си-
диш удома і думаєш: як ска-
зати, який варіант вибрати? 
Вибереш один — ніби до-
бре, але знову ж таки — мі-
зансцена сідає, люди в залі 
хочуть спати, отже треба 
шукати далі…

— Як  Ви  ставитесь  до 
поняття „амплуа“? Я ді-
йшла  висновку, що  у  Вас 
воно багатогранне…
— Амплуа і сьогодні на часі. 
Але я ніколи не боровся за 
амплуа, наприклад, героя
коханця — яку роль дава-
ли, таку й грав. Кожний ак-
тор має свою нішу в театрі, 
а часом працюєш усе життя, 
а тої ніші нема. Тепер у мене 

ніша батьків, дідів, така от 
ніша… Хіба якась нова дра-
матургія надійде…

— За 20 хвилин у Вас розпо-
чинається вистава „Кри-
за“. Ви не вперше її граєте, 
але  які  відчуття  перед 
виставою  зараз?  Ви  вну-
трішньо продумуєте її чи, 
навпаки, абстрагуєтесь?
— Як коли… От зараз я нічого 
не думаю, бо з Вами спілкую-
ся. Є такі вистави, що ввечері, 
перед завтрашньою поста-
новкою думаєш про них. От 
про „Сільву“ я ще позавчора 
думав, не хотів думати, вона 
сама згадувалась. Сьогодні 
про „Кризу“ нічого не думав, 
бо мав купу справ життєвих. 
А зараз треба переодягнути-
ся, вийти на сцену і грати — 
діяти вже під час вистави.

Христина НоВоСАД, 
студентка третього курсу  

театрознавчого відділення 
факультету культури і мис-

тецтва ЛНУ ім. І. Франка

творчий портрет

Різні грані одного таланту

У Першому українському академіч-
ному театрі для дітей та юнацтва 

працює актриса — прекрасна жінка, 
дружина, мати, віддана своїй справі 
творча особистість — Леся Шкап’як. 
Її дебютною виставою стала постава 
А. чехова „Хористка“, а в теперіш-
ньому театрі — роль Джін Луїзи Фінч 
у виставі Х. Лі „Убити пересмішника“.

Педагогами, які мали найбільший вплив 
на актрису, були Богдан Козак та Ада 
Куниця — на початку творчого шляху 
Б. Козак навчав Лесю Шкап’як усім азам 
театральної справи, А. Куниця допомо-
гла сформуватися та знайти своє місце 
у Театрі для дітей та юнацтва.

Леся Шкап’як у своїй роботі вико-
ристовує глибоку емоційність, яскраву 
міміку. Вона працює на інтуїтивнопід-
свідомому рівні, оскільки кожну свою 
роль передовсім пропускає через серце, 
а далі — через розум. Актриса зіграла 
не один десяток ролей у виставах для 

дітей — у її творчому 
арсеналі налічується 
більше сімдесяти об-
разів. Проте робота 
у виставі Е. Шмітта 
„Оскар…“, у межах про-
екту „Вечори дорослої 
сцени“ яскраво проде-
монструвала, що Леся 
Шкап’як цікава ще й як 
драматична актриса, 
і її драматичність слід 
розкривати далі. При-
міряючи різні образи, 
Леся Шкап’як у цій ролі 
залишається собою, 
оскільки дана режисерська робота 
Олексія Кравчука належить саме до 
концептуального театру, в якому роз-
межовуються такі поняття як „персона“ 
і „персонаж“. Кажучи простіше, актори 
грають про душу і її безсмертя, а не про 
самих себе як персонажів. Однією ж 
з останніх акторських робіт Лесі Шкап’як 

є роль у виставі „По-
вернення“ за мотивами 
„Маленького принца“ 
А. де СентЕкзюпері 
того ж таки режисера — 
Олексія Кравчука.

Попри роботу в теа-
трі, Леся Шкап’як актив-
но робить свій внесок 
і у музичне мистецтво, 
адже актриса — ще 
й бард, виконує власні 
пісні у супроводі гіта-
ри на слова Н. Дави-
довської, Л. Костенко, 
Р. Бернса в перекладі 

М. Лукаша. Музика стала для неї вже 
чимось більшим, ніж спосіб саморе
алізації, вона стала її життям.

Тетяна ТИМУРА, 
студентка третього курсу  

театрознавчого відділення 
факультету культури і мистецтва 

ЛНУ ім. І. Франка
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Солодка гіркота божественного 
монстра

Якщо для прославляння закоханості маємо один лют-
невий день, то для любові-кохання — ціле життя. 

А деколи і його замало… Але що одне, що друге — віч-
на таємниця, яку людство прагне пізнати і хоч трошки 
зрозуміти. Зазирнути у її замкову шпарину спробуймо 
і ми за допомогою філософа, есеїста, перекладача, 
викладача Києво-Могилянської академії Володимира 
Єрмоленка.

— Пане  Володимире,  на-
сам перед — яке визна чен-
ня, філософське трак ту-
ван ня  кохання  Вам  най-
ближче?
— Кохання — це добро-
вільне зв’язування себе 
з іншим та капітуляція пе-
ред ним. Думаю, людське 
існування розірване між 
двома своїми головними 
пристрастями: пристрастю 
до свободи, вивільнення, 
розв’язування, автономії, 
розриву і пристрастю до 
любові. І часто ці дві вели-
кі пристрасті заперечують 
одна одну. Більше свободи 
тягне за собою менше лю-
бові і більше самотності та 
навпаки. Баланс між ними 
завжди хиткий.

Попри всі наші легі-
тимні прагнення свободи, 
для людського щастя та 
людської гідності важли-
ве також відчуття „бути
прив’язаним“ — до іншої 
людини, до музики, помеш-
кання, території, мови, релі-
гії, майбутнього. Це відчуття 
„бутиприв’язаним“ — це 
і є кохання.

Двісті років тому граф 
Жозеф де Местр, савой-
ський філософ, знайшов для 
цього почуття прив’язаності 
формулу, яка мене завжди 
зачаровувала: „гнучкий лан
цюжок, який тримає нас, не 
поневолюючи“. Він говорив 
про стосунки між люди-
ною та Богом; але ці слова 
можуть бути доречні і до 
стосунків між людьми.

— А як співвідносяться між 
собою закоханість і любов 
у Вашому розумінні?

— Можу процитувати чудо-
вого київського поета та фі-
лософа Володимира Верло-
ку: „Закохатися — найлегше 
від усього; любити — най-
складніше від усього“.

— Страх і любов, страж-
дання і любов. Це понят-
тя-антагоністи чи ті, що 
йдуть поруч?
— У Джакомо Казанови, 
який був не лише відо-
мим лібертином, а й пре-
красним письменником, 
є таке визначення кохан-
ня: „найсолодша у світі 
гіркота, найгіркіша у світі 
насолода“, „божественний 
монстр, якого ми можемо 
визначити тільки через па-
радокси“. Це дуже влучно, 
хоча сам Казанова у своїй 
естетиці створює ілюзію 
„сонячної еротики“, кохан-
ня без страждань. Найчужі-
ша для нього думка — це 
те, що насолода може мати 
темний бік.

Але в житті насолода ні 
ко ли не є „безкоштовна“, 
тоб то вона ніколи не буває 
лише сонячна, вільна від 
страждань; вона може по ро
джу вати біль. Стріли насоло-
ди солодкі, але часто отруйні. 
Любов робить людину враз-
ливішою. Вона інтенсифікує 
і її насолоди, і її страждання. 
В цьому її щастя і в цьому її, 
дуже часто, драма.

Щодо страху. Є на цьому 
світі люди, які найбільше в 
житті прагнуть влади, тоб то 
страху інших; є ті, які най
біль ше прагнуть любові ін 
ших. Між ними завжди буде 
конфлікт. Перші живуть 
в ілюзії, що влада принесе 

їм любов. Що завдяки владі 
вони змусять інших любити 
себе. Другі живуть в ілюзії, 
що любов принесе їм вла-
ду. Що закохавши в себе 
людей, вони оволодіють 
ними. В обох випадках на 
людей чекає пастка, бо лю-
бов і влада — речі несумісні. 
Якщо маєш владу, разом із 
нею отримуєш страх інших, 
а заодно й ненависть. Якщо 
маєш любов, то разом із 
нею отримуєш непокору 
інших. Бо любити іншого 
означає терпіти його непо-
кору.

— Як трансформувалась, 
модернізувалась  теорія 
двох  половинок? Що то, 
взагалі, за задумка така, 
щоб  людина  перебувала 
у  пошуку  другої  і  часто 
таки її не знаходила?
— Теорія двох половин іде 
від Платона, а ще раніше — 
від піфагорійців та орфіків. 
Думаю, вона хибна, ґрун-
тується на думці, що лю-
бов — це пошук того, чого 
нам бракує.

Але є й інша лінія, яка бу-
дується навколо метафори 
„надлишку“ — наприклад, 
від Берґсона до Вільгельма 
Райха чи Мішеля Онфре. 
Вона твердить, що людина 
прагне єднання з іншим 
не для того, щоб заповни-
ти свою нестачу, знайти 
свою „половину“, а тому, 
що її переповнює сила, яка 
несе назовні, до інших, до 
насолоди інших, радості 
інших і т. д. Тобто кохан-
ня — це результат „над 
лишку“ та „переливання 
через край“ певної сили, 
яка живе всередині нас — 
„життєвого пориву“, „лібідо“ 
чи „біону“.

Думаю, кохання може 
бути і одним, і другим. Взяті 
окремо, ані теорія „нестачі“, 
ані теорія „надлишку“ пояс-
нити всі його парадокси не 
спроможні. Інколи ми зако-

хуємося в людину, бо потре-
буємо її віддачі, потребуємо 
взяти щось від неї, бо без її 
існування страждатимемо 
і почуватимемося „непов
ними“; інколи закохуємося 
тому, що потребуємо від-
дати щось цій людині, що 
маємо в собі чогось дуже 
багато, чим прагнемо поді-
литися.

— Як  гадаєте,  віртуалі-
зація  світу  дає  нам  до-
даткові шанси, аби бути 
щасливими у коханні, зна-
йти саме те, що потре-
буємо?
— У віртуальному світі 
людина позбувається ба-
гатьох страхів, які вона 
має у світі тілесному. Вона 
менше боїться проявляти 
агресію, тому, можливо, 
віртуальний світ такий 
агресивний. Вона також 
менше боїться проявляти 
себе сентиментально чи 
еротично, тому віртуаль-
ний світ є сферою онлайн
знайомств, онлайнфлірту, 
онлайнсексу і т. д. Вірту-
альний світ — це відпо-
відь на ті нові дистанції, 
які віддаляють людей. 
Люди ще ніколи не були 
такі далекі одне від одно-
го за такої близькості їхніх 
тіл, ніж у сучасну епоху. 
Віртуальний світ частково 
збільшує цю дистанцію, 
частково намагається її ж 
і подолати.

— В  одному  з  інтерв’ю 
відомий  філософ  Еріх 
Фромм розповів, що в аме-
риканському  суспільстві 
споживання любов стала 
рідкісним явищем, бо ви-
робництво дедалі більшої 
і більшої кількості речей, 
поява  нових  технологій 
створили  прірву  між  ін-
телектом  і  емоціями. 
Це був 1958 рік. Як же те-
пер,  через  півстоліття, 
коли споживання набрало 
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нових  обертів,  виглядає 
ситуація з любов’ю?
— Я не погоджуюся з тим діаг
нозом, що ми живемо в епоху 
кризи любові. Навпаки — ми 
живемо в епоху розквіту лю-
бові. Ніколи в людському 
суспільстві любов, кохання, 
сентиментальність та сексу-
альність не відігравали такої 
великої ролі, ніж у наші часи. 
Візьміть шлюб: у нашому 

суспільстві існує консенсус, 
що єдиною справжньою мо-
тивацією до укладання шлю-
бу є кохання. Але це велика 
новація останніх двох століть. 
До ХІХ століття, а частково ще 
і в ХІХ та ХХ століттях шлюб 
укладали родини, майже 
без відома самих молодят. 
Кохання не було мотивацією 
до шлюбу; воно інколи було 
навіть перепоною.

У сучасного французько-
го філософа Паскаля Брюк
не ра (раджу його книгу „Па-
радокс любові“, яка нещо-
давно вийшла в „ГраніТ“) 
є дуже влучна думка: люди 
вважають, що велика кіль-
кість розлучень у сучасному 
суспільстві є симптомом кри-
зи любові, але насправді все 
навпаки! Люди розлучають-
ся здебільшого саме тому, 

що мають до шлюбу високі 
сентиментальноеротичні 
вимоги. Якщо кохання зга-
сає, вони думають, що їхній 
шлюб більше не має сенсу — 
і шукають любові деінде, 
з іншими партнерами. Тобто 
кохання стає головною моти-
вацією їхнього життя.

Випитувала  
Наталя ЯЦЕНКо

Д о К Е Р Б А З У К А Ш

Е М У А В А Р А

К А П І Л Я Р Р Е Й Г А Н

А С Т Р о Л о Г Р о Е

Ш А Н І Н Е Т А Я Л

А Г Р А В Т Ю Л Е Н Ь

Л Б Е К А Р Е У

о Л І В Е Ц Ь П А Р І С

Т И Г Е Л Ь Г о

Т о Р І К А Р М Е Н Г

А С І И Н А

К В А Р Т И Р А Н Т А Р

І Р А А А Б о Р И Г Е Н

Ш А Р М о С А К А А І

Е М А Т П о Т И Р

Кросворд
Горизонтально:
1. Кількісний і якісний склад молекули речовини, записаний 
хімічними знаками і коефіцієнтами. 4. Штучно викликана 
часткова або повна втрата чутливості до болю; знеболю-
вання, знечулення. 7. Багатомісний автомобіль для пере-
везення пасажирів. 10. Столиця стародавньої держави в 
Малій Азії, яку останній правитель заповів Римові. 11. Мо-
дель „Опеля“. 13. Прикраса з перлів, коралів, різнокольо-
рових камінців, яку жінки носять на шиї. 14. Зубатий кит. 
17. Велика травоїдна африканська тварина. 21. Попереднє 
оголошення про наступні театральні вистави, кінофільми. 
23. Ріка у Південній Америці у Венесуелі. 24. Фахівець, який 
знає усе про розвиток народу, країни, всього суспільства. 
26. Кільчастий тюлень. 27. Хутровий звір, завезений у Єв-
ропу з Північної Америки; мускусний пацюк. 31. Військове 
звання вищого командного складу у військовоморському 
флоті. 34. Сумчаста австралійська тварина. 35. Великий ніж 
для зрубування цукрової тростини. 36. Марка японського 
автомобіля. 37. Наповнена оливою невелика посудина з 
ґнотом, яку запалюють перед іконами. 39. Містопорт у Росії 
у Фінській затоці на острові Котлін. 40. Морське промислове 
судно для ловлі риби тралом.

Вертикально: 
1. Підземна основа з бетону, каменю, на якій будують 
будинки; підвалини. 2. Міська електрична залізниця, що 
проходить під землею. 3. Виставка, де демонструють лі-
таки нових зразків. 5. Вид музичного мистецтва. 6. Богиня 
веселки, вісниця Зевса і Гери. 8. Син Монтеккі. 9. Лялька, 
дуже популярна в усьому світі. 12. Стародавня посудина для 
пиття у вигляді рога. 14. Найбільше місто і колишня столиця 
ШріЛанки. 15. Кондитерський виріб. 16. Той, хто взяв у тим-
часове користування будинок, земельну ділянку. 18. Лікар, 
що лікує деформації хребта, травми рук, ніг. 19. Установка, 
де відбувається керована ланцюгова реакція поділу атом-
них ядер. 20. Військове звання вищого командного складу 
армії. 21. Гуцульський чоловічий танок. 22. Вічнозелене 
хвойне дерево. 25. Столиця Чехії. 28. Опера В. Белліні. 
29. Дерево, рід сливи. 30. Підліток, який є вищим на зріст, 
фізично більш розвинутим, ніж його ровесники попередніх 
поколінь. 31. Команда або спортсмен, що посідає одне з 
останніх місць у турнірній таблиці. 32. Ця релігія визнає Ал-
лаха єдиним Богом. 33. Стоокий сторож, який стеріг царівну 
Іо за наказом Гери. 38. Одна з державних мов Афганістану.

Склала Христина ВЕСЕЛА

відповіді на сканворд,  
опублікований у числі 4

J J J

― Як справи у твого тестя?
― Ліпше не питай.
― Захворів?
― Гірше.
― Що, вмер?
― Змінив орієнтацію, тепер 
у мене дві тещі!

J J J

Вчора вирішив зібратися з 
думками. Жодна думка на 
зібрання не прийшла.
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Колектив  кафедри  механіки  та  авто-
матизації  машинобудування  Інституту 
інженерної механіки  та  транспорту  На-
ціонального  університету  „Львівська 
політехніка“ висловлює глибокі співчуття 
старшому викладачу кафедри Володимиру 
Миколайовичу Гурському з приводу тяжкої 
втрати — смерті тестя

Ярослава михайловича Сеніва.

[РЕкЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]
весняний набір

Відкрий для себе BEST

Ти активний та ініціативний, і буденне життя видається 
нецікавим? Яскраві враження та пригоди тобі подарує 

міжнародна студентська організація BEST. Приєднуйся до 
нас і відкрий для себе безліч нових можливостей! 

BEST дає змогу отримати унікальний досвід, навчатися, 
подорожувати та самовдосконалюватися. Щороку ми орга-
нізовуємо масштабні події для студентів Львівської політех-

ніки: Ярмарок кар’єри, Інженерні змагання та освітні курси, 
співпрацюючи з багатьма українськими та міжнародними 
компаніями й університетами. 

Якщо тобі цікаво, що таке BEST і чим ми займаємось, 
хочеш дізнатися про освітні курси у Європі — приходь на 
презентацію організації та літніх курсів 28 лютого о 16.00 
у 124 ауд. Головного корпусу Політехніки. Докладніша 
інформація на сайті: http://best-lviv.org.ua.

освітні курси

Обирай країну  
та вирушай у Європу!

Міжнародна студентська орга-
нізація BEST запрошує взяти 

участь в освітніх курсах, які органі-
зовують студенти технічних універ-
ситетів Європи.

Якщо ти любиш подорожувати та 
прагнеш пригод, тоді освітні курси — 
це твій шанс провести два незабутні 
тижні у країні твоєї мрії! Під час 
канікул ти зможеш побувати на піз-
навальних лекціях та поспілкуватися 
зі студентами з усієї Європи.

Переконайся, що навчання може 
бути захоплююче та веселе! Ти маєш 
можливість обрати тему курсу в га-
лузі техніки, економіки, маркетингу, 
менеджменту та багато інших. Під 
час навчання матимеш нагоду про-
слухати лекції кваліфікованих євро-
пейських викладачів, а реалізовуючи 
власний проект, зможеш застосувати 
здобуті знання на практиці. В меж-

ах освітнього курсу організовують 
екскурсії на виробництво та зустрічі 
з представниками великих компаній. 
Також на тебе чекають цікаві поїздки, 
запальні вечірки та незабутній літній 
відпочинок.

Тож не проґав можливості здо-
бути неоціненний досвід, знайти 
однодумців та багато нових друзів. 
Приходь 28 лютого о 16 годині в 124
ту аудиторію головного корпусу 
Львівської політехніки на презента-
цію Літніх освітніх курсів для студен-
тів 2013.

Щоб узяти участь у відборі на 
Літні освітні курси для студентів 
2013, потрібно зареєструватися на 
сайті http://www.best.eu.org, де 
розміщена докладна інформація 
про події. Обирай курс до вподоби 
та напиши мотиваційного листа. 
Організуй собі незабутні канікули 
у Європі!

експрес-оголошення
вважати недійсними:
утрачений студентський квиток № 08622405, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська  політехніка“  на  ім’я  Бартєнєвої  Аліни 
Борисівни;
утрачену залікову книжку № 1116452, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Коруд Ірини Іванівни;
утрачену залікову книжку № 0813196, видану 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Неболи  Олександра 
Михайловича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Васильєвої Ірини Арленівни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на ім’я Щидлюк Віри Андріївни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мандзі Ростислава Бог-
дановича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Лопатинської  Надії 
Ярославівни;
утрачений студентський квиток № 1113129, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська  політехніка“  на  ім’я  Сидора  Богдана 
Михайловича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Кульчицького  Романа 
Ярославовича;
утрачену залікову книжку № 0907209, видану 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Телятника  Андрія  Ми-
хайловича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на ім’я Возної Марти Олегівни;
утрачений диплом ВК № 33043207, виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Побережника  Назара 
Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Гаврилович Олени Григорівни.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках 

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 300 200 150 100 50

Примітка: непряма реклама, ювілейні 
та инші статті на замов лення — 50% 
від тарифів.

На обкла динці  
(повноколірний друк)

остання сторінка: один блок пло-
щею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпаль-
ти — 200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.; 
1 шпаль та — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з викорис тан
ням матеріялів замовника — 100 грн.;

• реалізація ідеї замовника при пошу-
ку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редак-
цією до виготовлення кінцевого зраз-
ка — 300 грн.

Система знижок
За дві публікації одного і того ж реклам-
ного блоку — знижка в розмірі 5% від 
суми замовлення, за три публікації — 
10%, більше трьох публікацій — 15% від 
суми замов лення.

Крайній термін подання реклами —  
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12,  
кімн. 103. 
Телефон/факс (0322) 2582133.  
Email: info@polynet.lviv.ua
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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 2582608; email: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130124.

Головний редактор — Тетяна ПАСоВИч
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. Листи, 
рукописи, ілюстрації не рецензуємо і не 
повертаємо. 
Рисунки на сторінках газети — Ірини ШУТКи.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини ШУТКи.

увага: конкурс!

Стінні газети  
на Шевченківську 

тематику
Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехні-
ки оголошує конкурс серед навчальнонаукових 
інститутів та інших підрозділів університету на 
найкращу стінну газету до Шевченківських днів. 

Рада Товариства „Просвіта“  
Львівської політехніки

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
21 лютого — „Наталка Полтавка“ . 18.00.
22 лютого — „Лебедине озеро“ . 18.00.
23 лютого — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
24 лютого — „Cavalleria rusticana“ (опера). 

18.00.
27 лютого — „маленький принц“ . 12.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
21 лютого — „Сільва“. 18.00.
23 лютого — „амадей“. 18.00.
24 лютого — „віяло леді віндермір“. 18.00.
26 лютого — „Блакитна троянда“. 18.00.
27 лютого — „мина мазайло“. 18.00.

камерна сцена
21 лютого — „картка любові“. 16.00.
22 лютого — „катерина“. 17.00.
26 лютого — „Завчасна паморозь“. 16.00.
27 лютого — „антігона“. 17.30.

Львівський драматичний театр 
імені Лесі українки
21, 26 лютого — „Лісова пісня“. 16.00.
22 лютого — „моя дорога Памела, 

або Як уколошкати стареньку“. 18.00.
23 лютого — „Лісова пісня“. 18.00.
24 лютого — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
21 лютого — „Розбите серце“. 19.00.
22 — 24 лютого — „Розбите серце“. 18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
23 лютого — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
24 лютого — „Театр злочину“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
23 лютого — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00, 

„Оскар…“ 18.00.
24 лютого — „Чарівне кресало“. 12.00, 15.00.
26 лютого — „Олівер Твіст“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
23, 24 лютого — Перлини орґанної музики. 

в програмі — твори Баха, Генделя, 
вагнера, мендельсона. Солістка — 
Надія величко. 17.00.

оголошення

ТзОВ „БорисСтиль“, яке займається пошиттям верх-
нього чоловічого одягу, зареєстроване у 2010 році 
і викидає в атмосферу оксид азоту ― 0.240 т/рік, 
оксид вуглецю ― 0,456 т/рік, завислі речовини ― 
0,628 т/рік, має наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
виробництва. Пропозиції та рекомендації просимо 
надсилати впродовж 30ти днів з дня опублікуван-
ня в „Управління екології та благоустрою“, м. Львів, 
пл. Ринок, 1, кімн. 437.




