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Як Ви ставитеся до безпритульних тварин?
Часто бачу рудого котиська на 

шпитальній. Він миролюбний, 
не з лякливих і навіть трохи 
нахабний, бо може довго вас 
супроводжувати вулицею, 
голосно щось „розповідаючи“. 
Бачила його у розквіті сил, 
хоч і трохи запорошеного. Але 
якось він був дуже покусаний 
собаками, хворий і не хотів 
їсти навіть рибу, яку при-
носять сюди ж, на тротуар, 
пенсіонери з довколишніх 
будинків та продавці магази-
нів. Не розумію, на жаль, його 
котячих слів, але ще більше не 
розумію людей, яким вистачає 
„розуму“ викидати домашніх 
тварин на вулицю.

Львів, у якого на гербі один із 
наймогутніших представників 
родини котячих, — на жаль, не 
взірцеве місто в поводженні 
з безпритульними тваринами. 
Зграї великих і малих собак, що 
„гуляють свої весілля“, нерідко 
лякають львів’ян і гостей міста. 
Страх проявляється як нерозу-
міння проблем тварин-безхать-
ків і переростає у ненависть.

мабуть, міста без тварин-без-
хатьків не існує. І не тільки 
в Україні. За статистикою, тільки 
четверта частина з півмільярда 
собак планети мають власників. 
А Всесвітнє товариство захисту 
тварин (WSPA) бореться не тіль-
ки з негуманним ставленням до 
бездомних собак, а й з незакон-
ною торгівлею собачим м’ясом. 
Як панацею радить: виховувати 
відповідальність власників, 
запроваджувати суворе законо-
давство проти жорстокого пово-
дження з тваринами, проводити 
ідентифікацію та реєстрацію 
собак, стерилізувати бездомних 
тварин, вакцинувати їх проти 
сказу та інших хвороб. А доки 
львівські чиновники ці поради 
втілюють в межах міжнародного 
проекту „S.O.S — безпека спів-
життя людей та безпритульних 
тварин на польсько-українсько-
му прикордонні: Львів, Люблін, 
Луцьк та Івано-Франківськ“, 
молоді львів’яни стараються хоч 
частково допомогти тваринам 
самотужки.

Продовження теми — на 14 с.

Ігор Холібота, студент другого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„До нас приходить кіт“
Я не боюся безпритульних собак. Боюся тих, які мають господарів, 
бо їх частіше вчать нападати на людей. І вони знають, що їх є кому 
захистити. Одного разу я їхав на велосипеді, і на мене накинулися 
пси, з якими гуляли господарі. А безпритульні тварини — добрі. 

Вони нікому не завдають шкоди, вміють бути вдячні за шматок хліба. Часом їх гладжу. 
Безпритульних котів у Львові, по-моєму, менше. До нашого гуртожитку один приходить, 
то ми його годуємо. Я проти того, щоб безпритульних тварин присипляли. Це страшне. 
Маємо разом за них відповідати, а не вбивати.

Катерина Зуйкіна, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Мій кіт — з вулиці“
У моєї подруги в під’їзді три роки тому безпритульна кицька на-
родила кошенят. Ми забрали одне до себе. Котик безпородний, 
але виріс великий, пухнастий і дуже гарний. Я боюся деяких 
вуличних собак. Часом їх люди дражнять, і вони стають від того 
дуже агресивні. Ніхто не має права викидати тварин на вулицю. 
Якби так не чинили, було б набагато менше безпритульних і нещасних тварин.

андрій витрикуш, студент четвертого курсу Інституту економіки і 
менеджменту Львівської політехніки:

„У мене п’ятеро домашніх улюбленців“
Я належу до молодіжної громадської організації. Одна з наших 
акцій стосувалася порятунку безпритульних тварин. Влітку ми 
зверталися до депутатів міської ради, і дехто з них допомагав 
харчами. Поміж собою ми ділили тварин, знайдених на вулиці, 

а потім через соцмережі та особисто шукали їм нових господарів. Моя сім’я мешкає 
в приватному будинку, тому маємо вдома 3 собаки та 2 коти.

Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ

Надія молнар, студентка другого курсу Інституту права та психоло-
гії Львівської політехніки:

„Підгодовую собак“
Мені шкода безпритульних тварин. Час від часу їх підгодовую. Як 
знайду роботу, то з власних коштів обов’язково допомагатиму 
організаціям, які захищають права тварин. На жаль, я не можу 
забрати собі когось додому, бо маю песика, а на більше батьки 
не згодні.

Олена урущак, студентка третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Хочу взяти песика з притулку“
Одного разу взимку ми з мамою знайшли на вулиці двох цуциків. 
Ні їхньої матері, ні господаря поблизу довго не було. Хтось просто 
їх викинув. Тож ми забрали собачок із собою, щоб не замерзли. 
Вони в нас трохи жили, а потім одного забрав батьків співробітник, 
а другого — наші родичі зі села. Вони виросли доволі великі. Не-

щодавно з інтернету я дізналася, що у Львові є притулки для тварин. Думаю, навесні 
якогось малого песика заберу собі звідти.
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вручення дипломів

Два свята в один день

на перетині інтересів

Яких працівників і як шукають роботодавці — про це минулого тижня в Центрі міської історії Центрально-
східної Європи говорили-слухали представники компаній, експерти, студенти і викладачі. На відкритті 

проекту зокрема був присутній начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Політехніки 
Олег Логуш, долучився студентський мер Львова Іван Попович. Обговорення запитів і очікувань культурно-
туристичної, економічної, правничої галузей і ІТ-сфери організували Львівська міськрада, асоціація фахівців 
з управління людськими ресурсами і Студрада Львова

Будемо і працювати, і вчитися

Із лінгвіста — 
в програмісти

19 лютого зустріч присвяти-
ли ІТ-галузі, що нині дина-
мічно розвивається — тому 

й потребує нових людей. 
Відбулись презентації про-
відних компаній Львова: 
GlobalLogic, SoftServe, Еleks 
Software, Ericpol. Фактично 
для всіх них освіта, диплом, 

досвід невизначальні (хоч, 
наприклад, Ericpol таки ви-
магає диплом бакалавра). 
Розуміючи вимоги часу — 
„без інвестування в розви-
ток персоналу компанія не 

розвиватиметься“ і „виші 
не можуть підготувати сту-
дентів до роботи, бо не 
встигають за динамічним 
розвитком технологій“, — 
ІТ-компанії готові вклада-
ти у підготовку майбутніх 
фахівців, ще коли ті сидять 
на студентській лаві. Деякі, 
як Global Logic, започат-
ковують в університетах 
майстер-класи, тренінги 
(такі є в Політехніці й запла-
новані в ЛНУ ім. І. Франка), 
інші, як SoftServe чи Eleks, 
мають свої академії, де 
впродовж кількох місяців 
навчають студентів (зазви-
чай старшокурсників) мов 
програмування. Як каже 
Галина Верхоляк з Eleks’а: 
можливості даємо — аби 
ними хотіли скористатись. 
Звичайно, тим, хто хоче 

Закінчення на 8 с. →

Дипломи про завершення 
навчання випускникам Ін-

ституту ком п’ю тер них техноло-
гій, авто матики та метрології 
Львівської політехніки вручи-
ли у Міжнародний день рідної 
мови — 21 лютого.

З цією важливою подією вчораш-
ніх студентів привітали дирек-
тор інституту професор Богдан 
Стадник та (від імені ректорату) 
проректор з науково-педагогіч-
ної роботи професор Анатолій 
Загород ній. Він, зокрема, наголо-
сив на тому, що фах, який вони 
отримали, вимагає постійної 
роботи над своїм професійним 
ростом. Світ дуже швидко руха-
ється вперед, тому треба постійно 

вчитися, аби встигати за технічним 
прогресом. Анатолій Григорович 
запросив випускників приєдну-
ватися до Асоціації випускників 
університету, аби не поривати 
зв’язків з Альма-матер.

Цього року стіни інституту 
покинуло 375 випускників денної 
і заочної форм навчання. Серед 
них — 198 магістрів-стаціонар-
ників (62 дипломи з відзнакою), 
32 магістри-заочники та 143 спе-
ціалісти денної форми навчання 
(6 дипломів з відзнакою) і 2 за-
очники. До того ж 18 магістрів, 
серед яких 17 мали дипломи 
з відзнакою, закінчили навчання 
дещо швидше і вже стали аспі-
рантами.

Катерина ГРЕЧИН
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угода

Політехніка працює на космос
Державне підприємство „Конструкторське бюро „Південне“ підписало 

генеральну угоду з 24 вищими навчальними закладами України, серед 
яких — Львівська політехніка. Сторони, зокрема, домовилися про творче спів-
робітництво на основі принципів зацікавленості та партнерства, мета якого — 
використання результатів наукових досліджень у ракетобудуванні, підвищення 
науково-технічного та методичного потенціалу університетів, якості підготовки 
фахівців. Ректор університету професор Юрій Бобало ввійшов до складу Коор-
динаційної ради з організації спільних робіт.

Нарада науковців КБ „Південне”, 
ви щих навчальних закладів та пред-
ставників Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України відбулася 
7 лютого в Дніпропетровську на базі 
підприємства. Політехніку на зустрічі 
презентував проректор із наукової 
роботи професор Зорян Піх.

За його словами, важливо те, що 
саме підприємство запропонувало за-
лучати університетську науку до науко-
вих розробок такого рівня. Фахівці КБ 
„Південне” відзначили наукові досяг-
нення університетської науки у сфері 
ракетно-космічних технологій. Крім 
цього, учасники зустрічі зауважили, 
що університетська наука порівняно 
з академічною є більш рухомою, гнуч-
кою та оперативно реагує на потреби 
замовників, має унікальний кадровий 
потенціал, багато молодих науковців.

Львівська політехніка зацікавила 
фахівців КБ „Південне“ доробком та 

великим досвідом виконання науково-
дослідних робіт для космічної галузі. 
Університет має багаторічний досвід 
участі в науково-технічних машинобу-
дівних, космічних й інших програмах 
державного рівня, який використовує 
і нині. До 1992 року Політехніка у повно-
му циклі успішно виконувала численні 
дослідно-конструкторські роботи для 
військово-промислового та народно-
господарського комплексів СРСР.

Університет брав участь у виконанні 
важливих прикладних НДДКР у галузі 
машинобудування, зокрема забезпе-
чив в інтересах космічної галузі України 
і в рамках міжнародних проектів ство-
рення і виготовлення новітньої борто-
вої апаратури обробки сигналів для 
сканерів космічних апаратів „Січ-1 М“, 
„Egyptsar-1“, „Січ-2“. У 2012 році науковці 
Політехніки були залучені до проектних 
робіт над новітнім оптико-електронним 
корисним навантаженням вітчизняного 

космічного апарата „Січ-Перспектива“, 
до розробки телеметричної апаратури 
для ракети-носія „Циклон-4“.

— З 2013 року почнемо виготов-
ляти апаратуру обробки сигналів для 
космічного апарату „Січ-2 – 1“. Плану-
ємо також долучитися до розробки та 
виготовлення телеметричних комплек-
сів для ОРТК „Сапсан“, — додав Зорян 
Григорович. — Для виконання робіт 
в інтересах космічної галузі універси-
тет має відповідні ліцензії.

Крім наукових і прикладних до-
сліджень у ракетно-космічній галузі 
в межах реалізації Національної кос-
мічної програми, державного обо-
ронного замовлення та міжнародних 
комерційних проектів, генеральною 
угодою передбачено підготовку фахів-
ців і наукових кадрів вищої кваліфікації, 
проведення спільних семінарів і конфе-
ренцій, створення єдиного інформацій-
ного простору, спільне розроблення 
та видання навчально-методичних 
посібників, монографій, підручників, 
спільна участь у міжнародних освітніх 
проектах тощо. Незабаром почнуть 
виконувати науково-дослідні роботи 
в космічній галузі в межах двосторонніх 
угод із кожним університетом у рамках 
генеральної угоди.

Тетяна ПАСОВИЧ
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конференції

САПР в мікроелектроніці

„Досвід розробки та застосуван-
ня САПР в мікроелектроніці“. 

Під такою назвою в селі Поляна на 
Свалявщині 19 – 23 лютого пройшла 
XIІ Міжнародна науково-технічна 
конференція CADSM-2013, яку орга-
нізувала і провела кафедра систем 
автоматизованого проектування ІКНІ 
Львівської політехніки.

У конференції, присвяченій обговорен-
ню проблем оптимізації технологічних 
процесів виробництва, розробки 
моделей та методів проектування 
мікропроцесорних пристроїв та техніч-
них систем, взяли участь науковці як 
з України (Львова, Києва, Запоріжжя, 
Харкова, Одеси, Тернополя, Чернів-

ців та ін.), так і з-за кордону (Бельгії, 
Польщі, Росії, Мексики, Республіки 
Білорусь, Йорданії та Південної Кореї).

Як повідомив із місця події секре-
тар організаційного комітету асистент 
кафедри САПР Ростислав Кривий, 
конференція досягла своєї головної 
мети: відбулася жвава дискусія і об-
мін досвідом у галузі розробки САПР 
в мікроелектроніці між науковцями 
України, ближнього та далекого за-
рубіжжя. У ході роботи заходу вони 
встановили тісні контакти не лише між 
собою, а й із тими, хто на практиці за-
стосує САПР в мікроелектроніці.

В межах пленарних засідань і ро-
боти десятьох секцій (дві постерні), 
де мова також ішла й про розвиток 

методів і систем автоматизованого 
проектування мікроелектронних і теле-
комунікаційних пристроїв, було виголо-
шено понад 170 доповідей. Загалом 
упродовж чотирьох днів роботи конфе-
ренції її відвідало понад 100 науковців.

Важливу роль у налагодженні та 
зміцненні взаємовигідних відносин 
відіграла й цікава культурно-розва-
жальна програма. Оскільки конферен-
ція проходила на базі курорту одного 
з наймальовничіших сіл Закарпаття, 
оточеного з усіх боків лісами, учасники 
конференції могли досхочу помилу-
ватися краєвидами західних схилів 
Карпат, покататися на гірських лижах.

Катерина ГРЕЧИН

молодіжна гра

Клуб інтелектуального дозвілля

У студентській їдальні 
Львівської політехніки 

21 лютого відбувся третій 
етап турніру „Відкритий ку-
бок університетів U3“, який 
провів один із засновників 
Клубу інтелектуального до-
звілля доцент кафедри елек-
троніки Франкового універ-
ситету Іван Карбовник.

Ще задовго до початку гри 
один із залів харчоблоку по-
чали наповнювати молоді 
люди. Зареєструвавшись, 
вони по шість осіб сідали за 
столи, водночас підхарчову-
вались, чим Бог послав. Для 
студентів на такі заходи вхід 
безкоштовний, тож вони час 
від часу створюють нові скла-
ди команд. Цього разу спро-
бувати свої сили прийшла 
31 команда. Були серед них 
і сильні, які у грі вже багато 
років, збірні і, звичайно ж, 
новачки. Побачити і одразу 
зрозуміти, хто за яким столом 
сидить, майже неможливо.

Коли ж ведучий оголошує 
початок гри, всі зосеред-
жуються й уважно слухають 
запитання, на яке має бути го-
това відповідь за хвилину. До 
слова, запитання до турніру 
готували досвідчені ерудити 
зі Львова, Києва та інших міст.

— Обстановка на грі 
у нас приблизно така ж, як 
ми звикли бачити на теле-
баченні під час гри „Що? 
Де? Коли?“, — каже Іван 
Карбовник. — Але там проти 
уявних телеглядачів грає гру-
па зі шести людей, у нас же 
таких груп є багато, вони всі 
грають одночасно, та й їхня 
кількість щоразу змінюється. 
Ми організовуємо для моло-
ді спортивний варіант гри, де 
вони не лише показують свої 
знання, а й ерудицію, тобто 
пропагуємо таким чином 
інтелектуальне дозвілля.

— А що означає символ U3?
— Так ми підкреслюємо 
і нагадуємо, що у першому 
такому турнірі брали участь 
студенти та працівники Ме-
дичного університету, Львів-
ського національного універ-
ситету імені Івана Франка та 
Львівської політехніки. Коли 
починали гру, були єдиною 
командою у Львові, яка про-
водила гру тільки україн-
ською мовою. Тепер, на щас-
тя, нашого полку прибуло. До 
слова, цього року Відкритий 
кубок університетів U3 Ліга 
українських клубів „Що? 
Де? Коли?“ (ЛУК) визнала 
офіційним всеукраїнським 

молодіжним змаганням, 
адже турнір одночасно про-
ходить ще й у Києві, Полта-
ві, Чернівцях, Кременчуку, 
Дніпродзержинську, Сімфе-
рополі, Кривому Розі, Жи-
томирі, Миколаєві, Харкові, 
Дніпропетровську, Луганську 
й Одесі. Є у нас іще одна при-
ємна новина: команда грав-
ців, які перемагали у Від-
критому кубку університетів 
кілька років тому, зараз є на 
провідних ролях у Вищій (!) 
лізі українського спортивно-
го ЩДК.

— Школярів до гри запро-
шуєте?
— Звичайно, але для них 
організовуємо окремі тур-
ніри зі значно легшими 

запитаннями, адже хочемо 
заохотити їх до гри, так би 
мовити „втягнути“ в цей про-
цес, підготувати добру зміну.

Принагідно додамо, що 
Відкритий кубок університе-
тів U3 проводять щороку во-
сени і весною у чотири тури. 
З результатами кожного 
туру можна ознайомитися 
на сайті клубу й водночас 
порівняти результати всіх 
команд України. Нагороду 
переможці отримують по 
завершенні четвертого туру.

…У третьому турі пере-
мога усміхнулася студент-
ській команді „Stare Misto“, 
яка із 36 можливих дала 
16 правильних відповідей.

Катерина ГРЕЧИН
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„жива“ електроніка

мабуть, ви вже чули, що на зміну LCD-телевізорам і моніторам приходять oLeD-дисплеї? вони складають-
ся з органічних сполук, які після терміну відпрацювання можна просто викинути або спалити без шкоди 

для довкілля. Про інші переваги й недоліки oLeD-технологій знає професор кафедри електронних приладів 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки владислав Черпак

Нова реальність,  
яку вдосконалюють політехніки

Супердисплеї 
у футлярі

Organic Light Emitting Diode 
(OLED), а українською — ор-
ганічні світловипромінюючі 
діоди — це надтонкий шар 
органічних речовин (в основно-
му кисню, водню, вуглецю та 
азоту), який випромінює світло 
під дією електричного струму.

— OLED-технології — ре-
альна альтернатива нинішнім 
рідкокристалічним дисплеям. 
Електронні пристрої, яких із кож-
ним роком потрібно в світі де-
далі більше, мають мати високі 
технологічні характеристики та 
бути екологічно нешкідливими. 
Технології на основі OLED якраз відпові-
дають цим вимогам. Також вони зручні 
у транспортуванні (плівку-дисплей 
можна скрутити й покласти у футляр). 
Крім цього, OLED-дисплеї мають макси-
мально великий кут огляду, не потребу-
ють додаткових джерел підсвічування 
в темряві, дають чітке зображення при 
яскравому сонячному світлі, прості в ке-
руванні й недорогі у виробництві. Але 
хоч перші промислові товари з цього на-
пряму (наприклад, мобільні телефони) 
з’явилися 5 – 6 років тому, вони все ж 
мають деякі недоліки. OLED-технології 
пробують використовувати при ви-
робництві комп’ютерних моніторів або 
екранів телевізорів, однак термін їх 
експлуатації — до 10 тисяч годин. Хто 
готовий купити телевізор, який працю-
ватиме близько 2 років? Є проблеми 
з балансом кольорів, особливо синього, 
та високим енергоспоживанням при 
відображенні білого кольору тощо. Тому 
напрям органічної електроніки вважа-
ється топовим напрямом для науковців 
світу, — розповідає дослідник.

Технологічна наука — 
колективна

Уже втретє в жовтні 2012 року Владис-
лав Черпак отримав грант Президента 
для підтримки молодих учених. Цього-
річ, як єдиний науковець із пострадян-

ського простору, хто ґрунтовно дослі-
джує органічну електроніку, він понад 
три місяці співпрацював із німецькими 
вченими у Дармштадтському технічно-
му університеті (Німеччина) за кошти 
стипендії DAAD. Однак, підкреслює до-
слідник, над темою „Фізико-технологіч-
ні особливості створення інтегральних 
оптико-електронних систем на основі 
органічних електролюмінісцентних 
пристроїв“ працює група науковців 
кафедри електронних приладів, до якої 
входять професор Павло Стахіра, докто-
рант Дмитро Волинюк, асистенти Леся 
Возняк, Ірина Кремер та Наталія Костів.

— Технологічна наука — завжди 
колективна. Деякі наші наукові статті 
мають по 10 авторів, бо над одним до-
слідженням працюють разом хіміки, 
фізики, технологи. У межах українсько-
литовського гранту хіміки Каунаського 
технічного університету синтезують 
органічні матеріали й передають нам 
у вигляді порошку. Ми в Політехніці 
розробляємо з нього OLED-пристрої для 
відображення інформації, намагаємося 
збільшити яскравість, термін служіння 
дисплеїв, зменшити енергоспоживання 
при відображенні білого кольору. Біль-
шість вимірювань проводимо в Києві 
або за кордоном. Співпрацюємо також 
з Інститутом фізики Польської академії 
наук. Наразі за сприяння завідувача 
кафедри професора Зенона Готри та 

ректора Юрія Бобала для нас 
створюють проект „чистої кімна-
ти“ — лабораторії, яка матиме 
необхідні умови для праці. На 
жаль, в ній все ж бракуватиме 
деякого обладнання, — зазна-
чає нау ковець.

Від сонячної 
енергетики до… 

кактусів
Крім OLED-технологій, у колі 
наукових інтересів Владислава 
Черпака та його наукової гру-
пи — сонячна енергетика на 
основі органічної електроніки, 
елементи пам’яті та інші при-

строї для запам’ятовування інформації.
— Маємо багато напрацювань, але 

наразі розвиток сонячної енергетики 
гальмується малим коефіцієнтом ко-
рисної дії. П’ять років тому в Австрії 
запрацював перший завод-виробник 
сонячних елементів на основі органіки. 
Це пристрої для генерування елек-
троенергії рулонного типу, які можна 
розгорнути й отримати енергію там, 
де потрібно. В США їх використовують 
для військової галузі. Економні елек-
тролампи, які містять ртуть, потрібно 
переробляти; неорганічні світлодіоди 
з інших приладів — сплави, шкідливі 
для екології та здоров’я людей, а со-
нячні генератори запросто перегнива-
ють чи згоряють, — пояснює фахівець.

Над тим, щоб використати якусь 
частину технічних новинок, напри-
клад, OLED-лампу, вдома, Владислав 
ще не думав. Особистий час викорис-
товує за призначенням:

— Вільний від науки час я при-
свячую сім’ї. А своїм хобі можу на-
звати збирання колекції кактусів. Маю 
близько 50 різних видів, які виростив 
з насінин. Забезпечую їм умови для 
цвітіння, а це непросто. Ще люблю 
подивитися історичні фільми або пе-
редачі пізнім вечором, коли рідні вже 
сплять, — зізнається політехнік.

Анна ГЕРИЧ
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золотий байт

Політехніки — комп’ютерні чемпіони
Одразу 7 студентів 

Львівської полі-
техніки посіли призові 
місця у регіональному 
етапі Всеукраїнського 
комп’ютерного чемпіо-
нату „Золотий байт“. Від-
повідно вони представля-
тимуть Львівщину серед 
інших 16 переможців на 
загальноукраїнському 
етапі в Києві 16 – 17 берез-
ня цього року.

Студенти ІМФН Богдан 
Бохонко, Тарас Кривуляк 
(команда „UniKernel“) 
перемогли в номінації 
„Мобільні технології“ (на 
світлині), нещодавні ви-
пускники інституту Антон Семенюк, Ан-
дрій Мачнєв, Микола Кірічук (команда 
„fudjack“) — у номінації „Кібермайстер“, 
а студенти ІКТА Олексій Ковалевський, 
Михайло Бобош (команда „Untitled-1“) 
посіли в ній третє місце.

За словами директорки ком п’ю-
тер ної академії „Шаг“ Олени Кобзєвої, 
команда „fudjack“ — учасник чемпіонату 
„зі стажем, маємо надію, що в цьому 
році вони здобудуть на всеукраїнському 
етапі переможне місце“.

Крім цього, учень Львівської акаде-
мічної гімназії Мар’ян Петрук посів друге 
місце в номінації „Юний джедай“ (для 
дітей від 10 до 14 років).

Комп’ютерний чемпіонат проводиться 
вже вп’яте. Львівський фінал пройшов за 
підтримки Департаменту освіти, науки, 
сім’ї та молоді ЛОДА, Львівського кластеру 
ІТ та бізнес-послуг при виконкомі ЛМР, 
а також партнерів — SoftServ, N-iХ, Elex, мо-
лодіжної організації AIESEC, „Самопомочі“.

В чемпіонаті взяло участь 400 шко-
лярів і студентів зі Львівської, Терно-
пільської, Закарпатської і Чернівецької 
областей. У фіналі 60 конкурсантів 
представили 47 проектів у сфері про-
грамування, веб-дизайну, графічного 
дизайну, а також комп’ютерних мереж.

Члени журі — керівники та фахівці 
ІТ-компаній, студій графічного дизайну 
та веб-дизайну, викладачі провідних ви-
шів — визначили 16 переможців у 11 но-
мінаціях, а також призерів.

Крім політехніків, найбільше при-
зерів — із КА „Шаг“ та ЛНУ ім. І. Франка.

У номінації „Магістр проектів“ 3 місце 
поділили команда Львівського техноло-
гічного ліцею (Роман Дунець, Остап Васю-
та, Дмитро Бабій) та Олег Верб’яний (КА 

„ШАГ“); 2 місце посіла команда „Right_
Choice“ факультету прикладної математи-
ки та інформатики ЛНУ ім. І. Франка (Олег 
Сахарчук, Андрій Малець, Олексій Само-
їл); 1 місце — Віталій Шевчук (факультет 
міжнародних відносин ЛНУ).

У номінації „NoSQL-експерт“ перемо-
гла команда „NeedRise“ КА „Шаг“ (Андрій 
Козак, Артур Федаш, Володимир Левиць-
кий); „Windows phone jazz“ — перемогу 
розділили студенти КА „Шаг“ Ігор Гулай та 
Євген Маслій; 2 місце посів Іван Миляник 
(факультет прикладної математики та 
інформатики ЛНУ ім. І. Франка).

У номінації „Кібермайстер“, крім 
політехніків, призове місце (друге) здо-
був Володимир Ривак (випускник ЛНУ 
ім. І. Франка).

Номінацію „Навігатор мереж“ „захо-
пили“ студенти академії „Шаг“: 3 місце — 
Роман Дунець; 2 місце — Володимир 
Штурма; 1 місце — Олег Борчук.

Номінація „Кліпмейкер“: 2 місце — 
Юрій Ільків; 1 місце — Руслан Сайдатме-
тов (ЛНУ ім. І. Франка, „Шаг“).

Номінація „Веб-майстер“: 3 місце — 
Ірина Суха, Мар’яна Штокало (команда 
„Forward“, факультет видачничо-полігра-
фічної справи і інформаційних технологій 
УАД); 2 місце — Олег Верб’яний (чемпіон 
за кількістю номінацій, переміг ще й у но-
мінації „Папарацці“); 1 місце — Ольга 
Зінченко (факультет журналістики ЛНУ 
ім. І. Франка, „Шаг“).

Голова наглядової ради Кластеру 
ІТБП, СЕО ArivoSolutions Андрій Ганке-
вич подарував від компанії сертифікат 
на 1 студента академії „Шаг“ на участь 
у фіналі в Києві.

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

у Львівській політехніці мають 
створити інноваційний офіс 
із мультиплікацією практики 
в університетах регіону. Такий 
пункт затверджено в Регіо-
нальній програмі інновацій-
ного розвитку Львівщини на 
2013 – 2015 роки 19 лютого на 
сесії Львівської обласної ради. 
Мета програми — сприяти 
сталому економічному зрос-
танню Львівської області через 
створення інституціональних 
та економічних передумов для 
активізації інноваційних про-
цесів у малому та середньому 
підприємництві Львівщини.

Львівська обласна рада зверну-
лася до Президента і Кабінету 
міністрів україни з проханням не 
об’єднувати Львівський ветери-
нарний університет з аграрним 
університетом. Про це повідо-
мила прес-служба ЛОР. Після 
того, як голова облради Петро 
Колодій зустрівся з викладачами 
та студентами університету, щоб 
обговорити проблему реоргані-
зації вишу шляхом приєднання 
його до Львівського національ-
ного аграрного університету, 
депутати ухвалили звернення до 
влади, в якому просять при-
зупинити процес приєднання. 
За це рішення проголосував 
81 депутат.

в ЛНу ім. І. Франка минулого тиж-
ня обговорювали удосконалення 
доуніверситетської освіти у ви-
шах україни. Семінар, організо-
ваний університетом за сприян-
ня МОНМС у співпраці з Доне-
цьким національним універси-
тетом, Київським національним 
університетом ім. Т. Шевченка, 
Харківським національним 
університетом ім. В. Каразіна, 
Українською асоціацією студент-
ського самоврядування в рамках 
проекту ТЕМПУС „Підвищення 
ефективності студентських 
служб“, відбувся 20 – 21 лютого 
2013 року. Координатор про-
екту — Університет Нортумбрія 
(Велика Британія), а партнери 
з ЄС — Університет Кордови (Іс-
панія), Університет Томаша Бата 
(Злін, Республіка Чехія).

За матеріалами інформагенцій
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в ІТ-компанію, потрібні 
базові навики з мов про-
грамування, добрі знання 
з профільних предметів 
і знання мов (англійської — 
не нижче середнього, не 
зайвими будуть польська, 
німецька, іспанська), адже 
доведеться працювати з за-
кордонними замовниками 
(наприклад, у Eleks це 95 %).

Хоча відповідна „ком-
п’ю тер на“ освіта при пра-
цевлаштуванні в ІТ-ком па-
нії — найкраща стартова 
позиція і перевага, але, за 
словами роботодавців, це 
не є визначальним: важливі 
знання і бажання постійно їх 
покращувати. Без готовності 
постійно вчитися, довчатися 
і переучуватися — нічого не 
вийде. В ІТ-галузі працюють 
люди різних спеціальнос-
тей, і якщо дуже захотіти 
і трохи напружитись, то, як 
свідчить практика, і з геоде-
зиста чи лінгвіста — можна 
у програмісти. Що ще по-
трібно ІТ-компаніям? Від-
критість, комунікабельність, 
вміння працювати в коман-
ді, хоч, як сказав директор 
з персоналу GlobalLogic 
Остап Маланюк, в ІТ-сфері 
знайдеться місце і для соці-
опата. Цінують також готов-
ність людини до змін (про-
екти, місця, замовники), 
креативність, зацікавленість 
у роботі.

Як зазначила керівник 
проекту, начальник відділу 
кадрів ЛМР Галина Бордун, 
нині львівський ІТ-кластер 
потребує десь із півти-
сячі кадрів. Наприклад, 
SoftServe має 70 вакансій, 
Eleks — понад 20. Крім того, 
ІТ-ішники потрібні чи не 
в кожній галузі. Наприклад, 
концерн „Галнафтогаз“ від-
криває відділ ІТ-допомоги. 
Труднощі з пошуком нових 
людей роботодавці вбача-
ють у недостатній кількості 
випускників, не завжди 
на належному рівні їхніх 

чи то спеціальних, чи то 
мовних знань, також у не-
гативних демографічних 
процесах у країні (скоро-
чення населення, „відтік 
мізків“ у 1990-х). Директор 
Інституту міста Олександр 
Кобзарев нагадав, що Львів 
зробив ставку на два клас-
тери — туристичний та ІТ 
і що для їх розвитку важ-
ливою є співпраця з ви-
шами. Щодо ІТ-напряму, 
налагоджено зв’язки з ЛНУ 
ім. І. Франка, Політехнікою, 
УКУ (тут готуватимуть ІТ-
проект-менеджерів).

Студентам —  
зелене світло

На економічному блоці, що 
відбувся в середу, цікавих 
було без ліку, зокрема при-
йшло чимало студентів із 
Політехніки. Представники 
різних компаній розпові-
ли про специфіку відбору 
кадрів. По-перше, шукачі 
роботи мають відповіда-
ти вимогам: до фахових 
знань, знання ПК і мов 
(насамперед англійської), 
аналітичного мислення 
і бажання саморозвитку, 
вміння працювати в коман-
ді та з клієнтами, додають 
ще навики ділового мов-
лення, лідерські задатки 
і націленість на інновації. 
Для когось (як виробник 
продукції для автотран-

спорту Commercial Vehicle 
Group) відсутність диплома 
за наявності знань — не 
проблема, для інших (як 
„Нексія ДК. Аудитори і кон-
сультанти“) документ про 
вищу освіту все-таки по-
трібен. Але загалом студен-
там — зелене світло: „Ми 
хочемо на роботу студентів: 
вони не мають стереотипів, 
вони чисті та відкриті“, 
зазначила Надія Когут із 
Procter&Gamble, „Іноді кра-
ще взяти на роботу студен-
та і навчити його того, що 
треба, ніж переучувати до-
свідченого працівника“, — 
додала Марина Коробова, 
яка презентувала мережу 
АЗК „ОККО“.

Якщо відповідаєш ви-
могам, готуйся до відбору. 
Це зазвичай кілька етапів: 
резюме — тестування (пе-
ревірка професійних знань, 
англійської) в офісі чи спер-
шу он-лайн (таке практикує 
P&G) — співбесіда. Якщо 
підходиш — матимеш ви-
пробувальний термін, на-
вчання, тренінги. Так-так, 
і поза університетом, на 
роботі доведеться вчитися, 
обіцяють працедавці.

Цікавою була презента-
ція Bloom berg L.P. — одного 
з лідерів у сфері надання 
фінансової інформації, зо-
крема освітнього підроз-
ділу компанії — Bloomberg 
Institute. Максим Ваврін 

і Андрій Ковальчук розпо-
віли про Bloomberg Assess-
ment Test — 155 запитань, 
3 години, англійська мова. 
Цей анонімний і безплат-
ний тест, який може пройти 
кожен студент із будь-якої 
країни, допоможе йому 
з’ясувати сильні і слабкі 
сто рони — і щодо професій-
них знань у різних секторах 
економіки (фінансові рин-
ки, управління інвестиція-
ми тощо), і щодо загальних 
характеристик (аналітичне 
мислення, вербальні нави-
чки і т. д.). До речі, близько 
200 львівських студентів, 
які проходили тестування, 
продемонстрували непо-
ганий результат: 40 – 60 ба-
лів зі 100.

На зустрічі присутні ді-
зналися про актуальні ва-
кансії. „Нексії ДК“, напри-
клад, потрібні аудитори, 
юристи, податкові консуль-
танти, P&G — інженери, еко-
номісти, працівники відділу 
продажів, „Галнафтогазу“ 
(„ОККО“) — молодший еко-
номіст, бухгалтер, фахівець 
тендерного відділу, а „Фідо-
банку“ — менеджери для 
роботи з клієнтами. Західна 
консалтингова група, що 
надає послуги у сфері опо-
даткування, права, фінансо-
вого обліку, має вільні місця 
бухгалтера і юриста.

Учасники зустрічей мог-
ли заповнити анкети, які 
організатори обіцяли наді-
слати роботодавцям. Якщо 
ж когось зацікавило щось 
конкретне, можна загляну-
ти на сайти компаній: там 
є інформація про вакансії, 
електронна адреса, на яку 
можна надіслати резюме. 
І ще одне: виглядає, що всі 
роботодавці шукають не 
просто доброго фахівця, 
а й добру людину — чесно-
го, відповідального, ініціа-
тивного ентузіаста із само-
стійним поглядом на світ.

Узагальнила  
Ірина ШУТКА

на перетині інтересів

Будемо і працювати, і вчитися
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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за досвідом

у рамках програми „архітектура країни“ реалізовано проект „Пошук нових механізмів працевлаштування 
молоді“, який профінансував БФ Богдана Гаврилишина. Група експертів із 15 регіонів україни (Львів, 

Полтава, Запоріжжя, вінниця, Крим, ін.) змогла ознайомитись із діяльністю польських інституцій, що сприя-
ють працевлаштуванню молоді. Наше місто у Польщі репрезентували представник Львівського обласного 
молодіжного центру праці Леся довганик й інженер відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом 
Політехніки Світлана Гладун

Працевлаштування молоді:  
польський варіант

— Наше перебування в Польщі трива-
ло з 10 до 16 лютого. За цей час ми озна-
йомилися з інституціями, які сприяють 
працевлаштуванню молоді. Це осно-
вний партнер проекту Підкарпатський 
корпус добровільної праці (щось на 
зразок нашого обласного молодіжного 
центру праці), Воє водсь кий і Повітовий 
центри зайнятості Підкарпаття, Бюро 
кар’єр у Вищій школі інформатики 
і менеджменту у Жешуві. Вивчали ді-
яльність і приватних структур, зокрема 
фірми BD Center. Ми домовились 
з польськими колегами про обмін ма-
теріалами для тренінгів, семінарів, — 
розповідає Світлана Гладун.

— Що  найбільше  зацікавило  Вас 
у роботі польських установ?
— Мене як представника відповід-
ного відділу університету особливо 
зацікавив досвід Бюро кар’єр у Вищій 
школі інформатики і менеджменту. Це 
бюро має кілька напрямів діяльності. 
Найперше — стажування: роботодавці 
подають заявки, вимоги до студентів 
(середній бал — понад 4,5, активна 
життєва позиція, обов’язкове знання 
іноземної мови). Стажування оплачу-
ване, тож, крім досвіду, студенти отри-
мують ще й заробіток. Працедавець 
спостерігає, відбирає і врешті залишає 
в себе лише третину стажерів. Робото-
давці у Польщі досить активно пода-
ють вакансії в бюро кар’єр. За 2012 рік 
у бюро Вищої школи зареєстровано 
понад 2 тисячі вакансій. Також бюро 
створило сайт, де студенти з різних ви-
шів можуть вільно розмістити резюме, 
а роботодавці — вакансії.

Бюро кар’єр проводить семінари, 
тренінги, консультації для студент-
ства. Як і ми, організовують ярмарки 
кар’єри, щоправда регіонального 
рівня. Також ведуть міжнародну 
співпрацю, реалізовують всілякі про-
екти. Крім Бюро кар’єр у Вищій школі 
в Жешуві, також є окремий відділ, який 
займається моніторингом стану ринку 
праці. Керівництво вишу оперативно 
реагує на зміни на ринку праці й на-

магається підлаштувати підготовку 
фахівців до його потреб. За словами 
проректора Школи, 93 % роботодавців 
задоволені її вихованцями, 86 % ви-
пускників — працевлаштовані, з них 
70 % — за спеціальністю. Виш пропагує 
серед молоді думку, що на ринку праці 
треба бути активним і працювати над 
собою, щоб досягти успіху.

— Яка нині ситуація на ринку праці 
в Польщі?
— В принципі, такі ж проблеми, як 
у нас. По-перше, безробіття; найбіль-
ший і найуразливіший сегмент — мо-
лодь до 35 років, а також люди після 50. 
Є надлишок економістів, фінансистів, 
юристів, але бракує фахівців технічних 
спеціальностей. Оскільки є масовий 
відтік польської молоді в інші країни 
ЄС, у Польщі охоче приймають на на-
вчання студентів з інших країн, зокрема 
й нашої. Наприклад, із 7-тисячного кон-
тингенту Вищої школи у Жешуві тисяча 

студентів з України. Як нам розповіли, 
приблизно половина з них потім повер-
тається на Батьківщину.

Для вирішення проблем, пов’я за-
них із зайнятістю, Польща отримує ве-
лике фінансування Євросоюзу. Напри-
клад, зараз діє програма „Людський 
капітал“. Фінансуються різні заходи, 
соціальні проекти, як наприклад, ак-
тивізація молоді на ринку праці, моло-
діжне підприємництво або навчання 
для вчителів — аби вони повністю 
відповідали вимогам сучасного світу. 
І навіть приватна фірма без проблем 
отримує гроші на втілення проектів.

— Що особливого виокремите в по-
літиці зайнятості у Польщі?
— Цікаво, що там професійне консуль-
тування починається дуже рано — це 
відкриває людині її професійні схиль-
ності і навики, які варто розвивати. 
Дуже поширений метод портфоліо: 
ще зі школи дитина починає збирати 
свідчення своєї активності — це має 
позитивний психологічний ефект. І все 
це, зрештою, допомагає людині від-
найти найвідповіднішу для неї працю, 
про яку говорив ще Сковорода і яку 
людина робить, по-перше, із задово-
ленням, по-друге, добре.

У Польщі також особливу увагу при-
діляють навчанню, перенавчанню мо-
лоді відповідно до актуальних потреб 
суспільства й економіки. Допомагають 
людині оцінити її слабкі та сильні сто-
рони — щоб вона побачила і вчасно 
змогла заповнити „прогалини“; адже 
виходять із розуміння, що освіта — 
безперервна, і людина постійно удо-
сконалюється. Всі польські інститу-
ції — і державні, і бюро кар’єр у вишах, 
і кадрові агенції, і молодіжні центри 
працевлаштування — працюють на за-
садах соціального партнерства і мають 
спільну мету — мотивувати молодь до 
активності на ринку праці, навчити її 
планувати свою кар’єру, націлити на 
досягнення успіху.

Спілкувалася Ірина ШУТКА
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круглий стіл

Проблеми збереження рідної мови 
в іншомовному оточенні

У Львівській політехні-
ці за круглим столом, 

який ініціював Міжна-
родний інститут осві-
ти, культури та зв’язків 
з діаспорою, у Між-
народний день рідної 
мови зустрілися освітя-
ни, науковці, представ-
ники наукових установ 
та етнонаціональних 
шкіл, державних освіт-
ніх структур, щоб роз-
казати про проблеми зі 
збереження рідних мов 
в іншомовному оточенні 
і виробити спільні шляхи 
їх подолання.

Цей день у всьому світі відзначають із 
2000 року, маючи на меті таким чином 
сприяти захисту і збереженню всіх мов 
народів світу. Саме тому круглий стіл 
пройшов під назвою „Збереження 
рідної мови в іншомовному оточенні: 
відповіді на виклики глобалізації“. 
Олеся Палінська, старший науковий 
співробітник МІОКу і ведуча імпрези, 
розпочала роботу з приємної новини: 
цього ж дня у Києві директорові МІО-
КУ, доценту Ірині Ключковській вручи-
ли почесну премію ім. Ірини Калинець 
(про її присудження „Аудиторія“ пові-
домляла в попередньому числі).

З Днем рідної мови та початком 
роботи круглого столу присутніх приві-
тав проректор із науково-педагогічної 
роботи й питань соціального роз-
витку Львівської політехніки Богдан 
Моркляник. Він, зокрема, висловив 
упевненість, що українська мова стане 
мовою спілкування всіх національнос-
тей, які живуть в Україні, а Львівська 
політехніка й надалі залишатиметься 
„фабрикою“ продукування українсько-
го слова, культури, традицій.

У засіданні взяли участь і виступили 
заступник директора департаменту 
з питань освіти, науки, сім’ї та молоді 
Світлана Книшик, головний спеціаліст 
відділу національностей та релігії Віра 
Отчич зі Львівської ОДА, представники 
ССЗШ № 45 із російською мовою на-
вчання, білоруської общини, Західно-
українського болгарського національ-
но-культурного товариства ім. Сави 
Шеретова, вірменської недільної шко-
ли, грецької молоді Західного регіо ну 

України, фонду „Хесед-Ар’є“, Львів-
ського товариства єврейської культури 
ім. Шолом Алейхема, Дрогобицької 
філії Інституту інноваційних технологій 
та змісту освіти МОНМС України, секції 
мовної підготовки іноземних громадян 
кафедри іноземних мов Львівської 
політехніки та інші. Тож розмова ви-
йшла конструктивна, зацікавлена 
і дуже корисна. В ході дискусії стало 
зрозуміло, що всі школи з навчанням 
мовами національних меншин, як 
і українські суботні і недільні школи 
за кордоном, мають багато спільних 
проблем: брак фінансування матірних 
держав (за винятком Вірменії, Польщі 
та Ізраїлю), брак кваліфікованих учите-
лів, приміщень, різна вікова категорія 
дітей у таких школах, мала кількість 
підручників рідною мовою за про-
грамою українських шкіл, відтак і їхня 
дороговизна тощо.

Як відзначила Олеся Палінська, 
учасникам круглого столу зустріч пішла 
на користь: вони підняли проблему, що 
їх хвилює, познайомилися між собою. 
Співпраця зі школами різних народів 
допоможе МІОКУ перейняти й удоско-
налити їхній досвід, спроектувати його 
на допомогу українським суботнім 
і недільним школам, які є за кордоном.

— Ми зараз працюємо над ме-
тодикою роботи цих недержавних 
шкіл, яку нам замовили українські 
організації — каже вона. — Для цього 
збираємо думки закордонних україн-
ців і наших, щоб активніше допомагати 
цим школам. Знаємо тепер, до кого 
і за чим можемо йти за порадою і що 

запропонувати недільним школам за 
кордоном.

Задоволена проведеним заходом 
і Світлана Книшик:

— На Львівщині проживає велика 
кількість меншин, тому саме від педа-
гогів залежить чи житимемо ми в мирі, 
любові і злагоді, чи виникатимуть між 
нами різні двозначності й непорозу-
міння. Маємо допомогти представни-
кам шкіл різних національних меншин 
зрозуміти і донести до своїх дітей, що 
кожна рідна мова, яка всмоктується 
з материнським молоком, — свята, 
і її треба шанувати передовсім, але 
при цьому з повагою ставитися до 
інших мов, зокрема, й до державної. 
Вважаю, що люди, які мають такий до-
свід, повинні частіше збиратися разом, 
запрошувати на ці зустрічі молодь, 
школярів, допомогти їм подружитися, 
проводити спільні заходи, ділитися 
своїми традиціями, пам’ятаючи при 
цьому слова Тараса Шевченка „і чужо-
му научайтесь, й свого не цурайтесь“.

На думку Віри Отчич, цей кру-
глий стіл — добрий, корисний й пер-
спективний захід як для української 
діаспори, так і для представників 
національних меншин, які живуть на 
Львівщині. А також для представників 
органів державної влади: вимальову-
ються певні маяки на майбутнє, які 
допомагають зорієнтуватися, в якому 
напрямі працювати далі, щоб забез-
печити в освіті права представників 
національних меншин.

Катерина ГРЕЧИН
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цікаві зустрічі

Горянин, який відкриває людські душі

Світ духовності і над-
звичайної енергетики 

21 лютого у книгарні „Є“ 
відкрили для себе поці-
новувачі творчості пись-
менника Мирослава До-
чинця. До Львова автор 
„Лиса у винограднику“, 
„Вічника“, „Криничаря“ та 
багатьох інших творів заві-
тав, щоб презентувати своє 
нове видання — роман 
„Горянин. Води Господніх 
русел“.

— Для мене завжди про-
блема, що говорити про кни-
гу. Вважаю, що розбирати 
книгу на фрагменти, фрази, 
оцінки — це святотатство. 
Це ніби живописну карти-
ну роздирати на шматки 
і показувати, який гарний 
шматочок, як вдало піді-
брані фарби… Книга — це 
цілісна жива субстанція, 
яка читає вас у більшій мірі, 
ніж ви її. Як сказала одна 
моя прониклива читачка: їх 
треба читати на самоті біля 
нічника, повільно зчитуючи 
мудрість і наповнюючись 
енергією спокою. Кожен 
прочитує твір по-своєму, ча-
сом навіть знаходять те, чого 
я сам не помітив. Це змушує 
дивитися на свої творіння 
іншими очима, — сказав на 
зустрічі письменник.

Говорячи про новий ро-
ман, Мирослав Дочинець 
зауважив, що він постав на 
двох попередніх „Вічник“ 
та „Криничар“, але „Горя-
нин“ має більше „правди 
духу і правди життя“. Іс-
торію, яка лягла в основу 
цього твору, автор почув 
ще чверть століття тому, 
і спершу вона йому вида-
лася надуманою і дивною. 
Лише згодом він вернувся 
до цієї теми, познайомився 
з головним фігурантом роз-
повіді, а пробувши в нього 
цілий тиждень, відкрив для 
себе неймовірний світ:

— Зараз я знайшов го-
товність написати цю іс-
торію. Це сталося після 
того, як я прочитав слова 

Махатми Ганді про діяль-
ність: „Спочатку вас не по-
мічають, потім над вами 
сміються, потім з вами бо-
рються, а потім ви перема-
гаєте“. Головна суть роману: 
стихія карпатського світу, 
високість людського духу 
і те, що, кожен наш день — 
це сходження чи спуск до 
чогось. Загалом я не пишу 
історії людей, а історії душ. 
„Горянин“ — розповідь 
про боротьбу звичайної 
людини, загубленої у вер-
ховинських хащах, і річки, 
яка в один день у цього чо-
ловіка забрала все дороге, 
і він у розпачі розпочинає 
війну з природною стихі-
єю. А, як відомо, у війнах 
не буває переможців і вони 
рано чи пізно приходять до 
великого миру.

У юності, як зізнався 
гість, думав, що є якась та-
ємниця письменництва. Та 
з віком зрозумів, що на-
справді нема секрету твор-
чості, бо, переконаний ав-
тор, якби він був, то Той, хто 
дав нам дар слова, давно би 
відкрив її. Та й „механізм“, 
який закладений у кожно-
му, не завжди є власним 
здобутком, насправді це 
щедрий дарунок і добре, 
якщо користуємося ним 
уміло. Творчими людьми 
керує ілюзія, що вдасться 
передати світ краще, ніж 
інші і це переконання штов-
хає мистецтво до розвитку.

— Моя творчість — це 
спроба зменшити літера-
турщину в літературі. Як не 
парадоксально, чим менше 
слів, то краща книга. Я не 
описую, а зображую. Для 
мене важливо бути там, де 
описую і тією людиною, яку 
описую. Мусить бути ефект 
присутності, бо інакше це 
буде просто бездушний текст.

Життя Мирослава До-
чинця переповнене книга-
ми, бо окрім письменни-
цтва він багато читає.

— Для мене книга — це 
світла енергетика, яку зчи-
тую між рядками. Читаю 
багато, але дуже повільно, 
всмоктуючи кожну фразу, 
і ті книги, які мене читають. 
Для мене це вища форма 
спілкування. Читаю різне: 
від Святого Письма і По-
слань апостола Павла — це 
проза, яка дзвенить мудріс-
тю; молитви, які відшліфо-
вані до кристалізації думки, 
енергії і естетики, до деяких 
примітивних речей, як істо-
рії мисливців про полюван-
ня: знаходжу в цьому цікаві 
речі, ці всі тексти народні, 
життєві. Еталоном у літера-
турі для мене завжди був 
і є Василь Стефаник. Саме 
з нього починалося моє 
читання, — наголосив автор 
романів.

Зараз, як зауважив пись-
менник, існує проблема 
нав’язування низькопроб-
ної літератури, в яку вкла-

дають мільйони. Насправді 
це штучні і надзвичайно 
руйнівні для душі речі. Тому 
головним завданням сучас-
них митців літератури, музи-
ки, фільмування, Мирослав 
Дочинець вважає створення 
високоякісного продукту, 
щоб його шукали і прагнули 
почитати, почути, подивити-
ся мовою оригіналу. І тоді, 
молодь, яка дуже тонко все 
розуміє і сприймає, сама по-
тягнеться і без нав’язування 
наповнюватиме свої душі 
цією енергетикою.

Цікавою особливістю усіх 
творів Дочинця є діалектиз-
ми, які, як він наголосив, 
насправді є нашою живою, 
потужною мовою, яку не-
справедливо забули. Вико-
ристанням цих слів у своїх 
творах закарпатський пись-
менник повертає нам давнє 
слово, яке пройшло шліфу-
вання людськими душами 
і має величезну енергетику. 
Ця мова, як зауважив відо-
мий книговидавець Михай-
ло Слабошпицький, є одним 
із головних героїв книжок 
Мирослава Дочинця.

Окрім літератури, пись-
менникові подобається та-
кож музика. Особливо джаз, 
який проростає в душу 
і веде за собою. Він навіть 
знаходить такий музичний 
стиль і в сучасній літера-
турі. Яскравим прикладом 
такого „джазмена“ вважає 
Тараса Прохаська, який, як 
зауважив гість, пише так, що 
коли читаєш, то забуваєш 
про що саме, а лише йдеш 
за словами.

— Особливістю україн-
ців є народна пісня та ви-
шивка. А, якщо розглядати 
націю за літературними 
критеріями, то ми „люди-
новели“. Нам не вистачає 
терпіння для романного 
мислення, життя наше скла-
дається з коротких відрізків, 
які зрештою створюють без-
перервність, — зауважив 
Мирослав Дочинець.

Наталія ПАВЛИШИН
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з архіву пам’яті

у селі Сільце Підгаєцького району на Тернопільщині живе відмінник народної осві-
ти україни, колишній багаторічний директор школи, колишній голова первинного 

осередку всеукраїнського об’єднання ветеранів війни та районної Спілки пасічників 
україни Йосип мілянич. у його житті було щасливе, хоч і бідне дитинство, навчання 
в учительській семінарії, фронтові дороги другої світової війни, насильницька депор-
тація з рідних земель і майже півстолітня праця на вчительській ниві

„Щоденно дякую Всевишньому“

Директор
Сільцівську восьмирічку 
Йосип Мілянич очолив у 
1959 році. Йому вдалося 
згуртувати дружний ко-
лектив педагогів, запалити 
в учнів жадобу знань, за-
цікавити громадською і сус-
пільно-корисною роботою і, 
що дуже важливо, — по-
будувати нову школу. Для 
цього використав вроджену 
кмітливість і, як тепер ка-
жуть, підприємливість — 
залучив громадськість, за 
підтримки голів колгоспу 
знайшов шефів, і за три роки 
нова школа була урочисто 
відкрита. А вже невдовзі 
стала однією з найкращих 
у районі.

Ностальгуючи за рідною 
Лемківщиною, вирішив озе-
ленити і це подільське село, 
в якому за роки війни ви-
рубали всі ліски. Випросив 
у колгоспі 2 гектари лисого 
горба, на якому вчителі 
разом із учнями засадили 
зелений гай. Ця робота так 
усім сподобалася, що школа 
взяла участь ще й у посадці 

17 гектарів колгоспного саду. 
Зелені насадження стали 
окрасою всього села.

Жива вода 
рідного краю

Народився Йосип Мілянич 
7 квітня 1927 р., на саме Бла-
говіщення, в мальовничому 
селі Щавник на Лемківщи-
ні — на тому неповторному 
клаптику української землі, 
який жорстоко відібрали 
в нас агресори. Жаль, що 
газетний формат не дозво-
ляє передати всю поетичну 
і щиру розповідь педагога 
про рідний край, та не можу 
не процитувати бодай фраг-
мент:

— В долині між горами 
срібною стрічкою дзюрко-
тів потік, а вздовж нього на 
два кілометри розкинулося 
наше село. Потік із кришта-
лево чистою водою впадав 
у ріку Попрад, за якою вже 
була Словаччина. Чудовий 
краєвид гір, вкритих зеле-
ними лісами, завершувала 
гора Яворина (1016 м.), яка 
домінувала над усією око-

лицею. Коли виникло наше 
село, ніхто не знав, але про 
те, що воно дуже давнє, 
свідчать згадки про те, що 
його жителі, як і всіх інших 
довколишніх сіл, щороку 
возили данину галицьким 
чи перемиським биричам 
у Тилич. Назву селу, за пе-
реказами старожилів, дала 
чудодійна вода „Щава“. Її 
могутнє джерело напоюва-
ло досхочу всіх щавничан 
і тисячі туристів та гостей, що 
прибували з країн Європи 
і навіть Африки лікуватися 
чи відпочивати у ці мальов-
ничі курортні  місця.

„У нас було 
велике бажання 

вчитися“
У рідному селі Йосип закін-
чив початкову школу.

— Навчання провади-
лося польською мовою, 
хоча село наше було чисто 
українське (лише мель-
ник та лісничий були по-
ляки, а також жив у селі 
циган-коваль та єврей-корч-
мар), — розповідає пан 

Мілянич. — В останні перед 
війною роки в селі збуду-
вали читальню „Просвіти“. 
З осені 1939 року школа 
стала українською. Повер-
нувся в село вчитель-укра-
їнець Іван Пилипчук, якого 
1935 року поляки звільнили 
з роботи. З’явилися укра-
їнські підручники, книжки, 
газети. Свідомий селянин 
Михайло Ладна давав мені 
читати дитячий журнал 
„Дзвіночок“ та іншу укра-
їнську літературу. А коли 
1940 року в курортному 
містечку Криниці відкри-
ли Українську учительську 
семінарію, туди вступило 
11 моїх односельців.

— Важкі це були роки, — 
згадує вчитель. — У батьків 
не вистачало грошей, щоб 
платити щомісяця по 30 
золотих за навчання і 30 зо-
лотих за бурсу. Із жалем 
я думав про те, як втрима-
тися в семінарії, бо батько 
не раз, при всьому бажанні 
дати синові освіту, казав, 
що не може продати все 
майно, щоб вивчити мене 
одного. Доводилося під час 

[•] Посвідчення учня української учительської семінарії в Криниці Йосипа мілянича
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вакацій підробляти, щоб 
заплатити за навчання. Го-
лодні, погано одягнуті, ми 
з великим завзяттям здобу-
вали освіту рідною мовою, 
прагнули стати педагогами. 
Про рівень знань, які нам 
дала учительська семінарія, 
свідчить те, що після пере-
селення в Україну ми майже 
всі продовжили навчан-
ня у високих навчальних 
закладах…

Під окупантами
Важким тягарем на плечі 
народу лягла війна. Вже 
через кілька днів після її 
початку гітлерівці ввій-
шли на лемківські терени 
(окупація тривала там від 
осені 1939 року до січня  
1945-го).

— Непосильні побо-
ри і важкий гніт зазнали 
лемки, — каже Йосип Мі-
лянич. — Німці забирали 
на континґент усе, що ви-
роблялося в селянському 
господарстві. Із трьох років 
навчання в семінарії лише 
півтора року я жив у бурсі, 
а других півтора винаймав 
квартиру, бо так було де-
шевше. З дому зі страхом 
(бо німці перевіряли клун-
ки) час від часу привезуть, 
що можуть, — грудочку 
сира, трошки масла чи 
крупи. Тим, котрі жили на 
квартирі, давали хліб на 
талони. Студенти ходили 
в одязі з домашнього по-
лотна і сукна. Пригадую, як 
ми в бурсі знайшли кусок 
лінолю, порізали на куски 
і підбивали дерев’яні че-
ревики.

Фронтовими 
дорогами

У січні 1945-го на Лемківщи-
ну прийшла Червона армія.

— Одразу почалися 
арешти українських патрі-
отів, — продовжує розпо-
відь Йосип Андрійович. — 
Із Щавника заарештували 
7 осіб. Всі вони відбували 
покарання в таборах на 
Уралі, в Свердловську. А вже 
в лютому — березні поча-

лася мобілізація в армію. 
Мене, як і інших односель-
ців, взяли на війну, хоч тоді 
ми були громадянами Поль-
щі. Мені було тільки 17 ро-
ків. Аж після демобілізації 
довідався, що, виявляється, 
ми були „добровольці“.

На п’ятий день я вже 
був на фронті — в Чехії, під 
Мо равсь кою Остравою. Не 
знав російської мови, зо-
всім без військового вишко-
лу. Та й не тільки я. Такими 
були сотні, а може й тисячі. 
І не дивно, що так багато 
загинуло. Мене врятувала 
Божа Мати і мамина щира 
молитва. Про нас радянські 
вояки говорили, що ми 
прибули „под конєц войни 
спасать своі бандеровскіє 
шкури“. А нас, із 30 мобі-
лізованих щавничан, за 
кілька березневих днів, 
квітень і травень загинуло 
одинадцять, а семеро були 
тяжко поранені.

В армії на ходу я закін-
чив школу молодших коман-
дирів. З боями дійшов до 
Праги. А потім, від 1 червня 
до 20 липня, вся 70 гвар-
дійська стрілецька дивізія, 
зокрема й 205 полк, у якому 
я служив, пішки повертала-
ся додому. Це була виснаж-
лива дорога з постійними 
мозолями на ногах, мокрою 
від поту гімнастеркою, неви-
спаними ночами.

Депортація
— Найперше, чого ми хоті-
ли, — це знайти свої роди-
ни. Їхали зі Станіславова на 
захід, а назустріч нам, на 
схід — ешелони переселен-
ців. Щоб не розминутися 
зі своїми, уважно стежили 
за зустрічними товарними 
потягами і кричали з усієї 
сили: „Яке село? Куди їде-
те?“. Люди криком відпо-
відали, але гуркіт ешелонів 
заглушував відповіді, — 
з болем продовжує спогади 
пан Йосип. — У Ходорові 
наш потяг зупинився і ми 
пішли розглядати станцію. 
На одному з вагонів вели-
кими буквами було напи-
сано крейдою „Щавник“. 

Там я зустрів наших сусідів 
Тирпаків, які розповіли, 
що їдуть у Кіровоградську 
область, а моїх батьків тут 
нема, бо вони записалися 
в Галичину.

8 чи 9 серпня я добрався 
до Нового Санча. Мене ро-
дина вже виглядала з ваго-
на товарняка, бо хтось з од-
нополчан повідомив, що 
я живий і їду додому. Батьки 
розповіли мені, як поляк, 
що зайняв нашу хату, ви-
рвав з маминих рук ключі, 
не дав вийняти з печі ще не-
допечений хліб, штовхнув 
у груди і з криком: „За бє рай 
сє прендзєй!“ („За би рай ся 
швидше!“) ви гнав із хати; як 
вони, проща ючись, цілува-
ли рідну землю, церковцю 
і школу, дерева в саду, хату, 
дорогу, як востаннє напили-
ся зі збанка цілющої щави.

Коло нас зібралося бага-
то людей, вони хотіли почу-
ти, що я про це думаю. А що 
я міг сказати? Тішило тільки 
одне — ми їдемо недалеко. 
Згадав своїх учителів і уроки 
історії: Галичина — не чужий 
для нас край, може, колись 
повернемося…

У переселенському ко-
мітеті запитали, куди саме 
хочу поїхати. На стіні ви-
сіла велика адміністратив-
на карта України і мені на 
очі потрапили Бережани. 
Я згадав, як у Криниці ми 
співали пісню „Як з Бережан 
до кадри…“ і вибрав це по-
дільське містечко. Ешелон 
рушив у Тернопільську об-
ласть. Розвантажили нас 
у Потуторах, бо далі заліз-
нична колія була зруйнова-
на. Ми дуже зраділи воді Зо-
лотої Липи. Напоїли худобу 
і самі помилися від чорного 
залізничного пороху.

Наша родина, як і сім 
інших родин, оселилася на 
Угринівському хуторі Кази-
мирівка за 5 км від Підгаєць. 
Працьовиті і дружні лемки 
швидко обжилися. Нашій 
дружбі і взаємодопомозі 
заздрило місцеве населен-
ня. Старші люди із заходом 
сонця думками та молит-
вою линули на Лемківщину, 
а молодь пішла вчитися.

На педагогічній 
ниві

З червня 1946 року Йосип 
Мілянич почав вчителю-
вати. Спершу був завучем 
школи на великому хуторі. 
Паралельно заочно навчав-
ся в Бережанському пед-
училищі. Викладав німецьку 
мову, а після закінчення 
Івано-Франківського педін-
ституту — історію. Працю-
вав директором семирічки 
у Носові, та невдовзі його 
звільнили за організацію 
і участь у релігійному похо-
роні матері однієї вчительки. 
Через рік поновили на по-
саді директора, але вже в су-
сідньому селі — Бокові. І то 
тільки тому, що ніхто не хотів 
працювати у віддаленому 
від району партизанському 
селі — там, як і в інших селах 
на межі з Івано-Франків-
ською областю, найдовше 
(до 1960 року) діяло підпілля 
УПА. А потім аж до виходу 
на пенсію працював у Сіль-
цівській восьмирічній школі.

— Вже міняється чет-
верте покоління пересе-
ленців, — каже старенький 
педагог. — Зникає лемків-
ський говір, разом із старими 
людьми йдуть у могили тра-
диції і звичаї, все те, що було 
нам рідне і дороге. Залиши-
лися тільки спогади і пісня, 
що час від часу звучить для 
розсіяних по світу лемків. 
Та я щасливий, бо бачу ре-
зультат своєї праці й жит-
тя: школу, яку я побудував, 
вдячних учнів, які знайшли 
себе у житті, маленьку пасіку 
біля хати і сад. Поруч зі мною 
вір на дружина Ізяслава, теж 
педагог, з якою маємо три 
доньки, шістьох онуків і шіс-
тьох правнуків. Я щоденно 
дякую Всевишньому, що 
дав нам дочекатися вільної 
Української держави, що 
перед моєю школою майо-
рить рідний синьо-жовтий 
прапор, а в державні свята 
учні разом із учителя ми ко-
лоною йдуть до церкви. Це 
нагадує мені мою молодість.

Підготувала  
Ярослава ВЕЛИЧКО
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флеш-моб

Студентський погляд на мовне питання

Студентська молодь 21 лютого з на-
годи Дня рідної мови провела біля 

комбінату харчування Політехніки 
флеш-моб. Креативність, ідейність та 
патріотизм — основні складові таких 
акцій. Кількахвилинною інсценізацією 
студенти ще раз наголосили на найбо-
лючіших питаннях мовного закону.

— Своїм виступом ми продемонструва-
ли сьогоднішнє становище української 
мови та ставлення до неї з боку влади. 
Всі наші дії спрямовані передовсім на 
нагадування всім, що мусимо берегти 
свою мову. Сьогодення і майбутнє 
нашої держави залежить передовсім 
від молоді. Дуже шкода, що зараз спо-

стерігається деяка пасивність серед 
студентства, але знаю, що насправді 
кожен небайдужий до питань, які сто-
суються нації. Особливо це актуально 
для Сходу та Півдня нашої країни: там 
багато молоді, яка готова обстоювати 
своє право — говорити українською. 
Тому не можна зупинятися, лише постій-
ний поступ принесе бажані результати. 
Сьогодні від кожного залежить, чи бути 
українській мові. Тож треба говорити 
по-українськи, пропагувати рідне сло-
во, — розповів співорганізатор акції, 
п’ятикурсник географічного факультету 
Львівського національного університе-
ту ім. І. Франка, керівник студентської 
„Свободи“ Андрій Пшик. Н. П.

поетичний марафон

Мова єднає

Поетично-пісенний марафон українського слова 
влаштували в ЛНУ ім. І. Франка в День рідної 

мови. З 10-ї ранку й до 6-ї вечора у вестибюлі голов-
ного корпусу всі охочі читали українську поезію.

Студенти і викладачі філологічного факультету, які 
ініціювали й організували акцію, підготували роз-
друківки творів відомих поетів, як Тарас Шевченко, 
Леся Українка, Іван Франко, Богдан-Ігор Антонич, 
Олена Теліга, Дмитро Білоус, Ліна Костенко, Дмитро 
Павличко, ін. Одна з ведучих марафону, четвер-
токурсниця філології Мар’яна Мов’яка розповіла:

— Студенти йдуть на пари — з пар, підходять, 
вибирають собі твір і читають. Це все імпровізовано, 

ми навіть не очікували такого ажіотажу. У нас є твори і українських класиків, і су-
часників, дехто декламує власні вірші. Найчастіше обирають твори Ліни Костенко, 
яка є авторитетом для мого покоління, і Дмитра Павличка, у якого є вірші про мову, 
болючі проблеми. А коли студенти на парах, вмикаємо українську музику.

Долучилися до акції й іноземці, зокрема з Італії, Еквадору Китаю. Гарно українська 
звучала з уст в’єтнамської студентки До Тхі Тху Чанг і китайця Гао Дзіна.

І. Ш.

коротко

21 лютого, у Львові в Націо-
нальному музеї ім. а. шеп-
тицького відбулася презен-
тація альбому „Царські врата 
українських іконостасів“. Його 
видав Інститут колекціонер-
ства українських мистецьких 
пам’яток при НТШ (упоряд-
ник — Юрій Юркевич). Видан-
ня стало справжнім подарун-
ком до десятиліття Інституту 
колекціонерства і століття 
передання українському на-
родові Національного музею 
у Львові. Значна кількість за-
фіксованих пам’яток формує 
цілісне уявлення про феномен 
національного мистецтва від 
кінця XV аж до початку ХХ ст.

у музеї-меморіалі „Тюрма на 
Лонцького“ 9 березня відкри-
ють галерею фотопортретів 
воїнів, станичних та зв’язкових 
уПа. Цей захід — на спомин 
про героїчну смерть Головно-
го командира Української 
повстанської армії Романа 
Шухевича, який загинув 
у бою із енкаведистами у селі 
Білогорща поблизу Львова 
5 березня 1950 р. На виставці 
„Жертва і Доля. Вимір націо-
нального існування“ київський 
фотохудожник Юрій Нестеров 
представить галерею сучасних 
портретів двадцяти осіб із 
різних куточків України.

Члени ІГ „Першого грудня“ 
20 лютого обговорили зі 
студентами Національного 
університету „Києво-мо-
гилянська академія“ тему 
„українська хартія вільної 
людини: заклик до революції 
свідомості“. Учасниками були 
почесний президент Києво-
Могилянської академії, Герой 
України В’ячеслав Брюхо-
вецький, філософ, дисидент 
Євген Сверстюк, правник, 
фахівець із конституційного та 
європейського права, пере-
кладач, публіцист Геннадій 
Друзенко, громадський діяч, 
дипломат, Надзвичайний 
і Повноважний Посланник 
України, Радник Президента 
України (2006 – 2010) Данило 
Лубківський.

За матеріалами інформагенцій
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ініціатива

Допомогти безпритульним тваринам — не так важко

Багато студентів стара-
ються ще під час на-

вчання знайти роботу за 
спеціальністю. Але одиниці 
сьогодні готові працювати 
без оплати за свою працю, 
так би мовити, на громад-
ських засадах. Дві четвер-
токурсниці факультету 
ветеринарної медицини 
Львівського національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій 
імені С. Ґжицького Наталя 
Депа та Оксана Галек більш 
ніж півтора року тому за-
снували й очолили не-
формальну групу львів’ян, 
яким небайдужа доля без-
притульних тварин.

— Дівчата,  ваша  май-
бутня  професія  тісно 
пов’язана  з  порятунком 
тварин. Саме через це ви 
й  вирішили,  мабуть,  по-
практикуватися…
О.: Практики в стінах універ-
ситету студентам справді 
бракує. Тому ми з Наталею 
пішли одразу в приватну 
ветклініку й попросилися 
хоча б безкоштовно мити їм 
приміщення й стерилізувати 
медичні інструменти, щоб 
краєм ока бачити, як лікують 
тварин. На щастя, ветерина-
ри дозволили нам не тільки 
прибирати, а й асистувати 
їм під час операцій. Але 
група „Допомога тваринам 
та притулок“ (http://vk.com/
club24876231), діяльність 
якої ми започаткували через 
соцмережу „Вконтакті“, — це 
в жодному разі не підпільна 
ветклініка. Туди добровіль-
но долучилися більше двох 
тисяч небайдужих людей, 
які активно поширюють 
в інтернеті інформацію про 
знайдених і загублених 
тварин, не один раз брали 
і готові знову взяти додому 
на перетримку котика чи 
собачку, які шукають нових 
господарів. А також тих, хто 
може пожертвувати якісь 
кошти на лікування безпри-
тульної тварини, що потра-
пила в біду.

— Кому  і як жертвують 
гроші?
Н.: Ми — неформальний 
громадський рух, тому без-
посередніх справ із коштами 
намагаємося не мати. Якщо, 
скажімо, людина знаходить 
травмовану чи хвору тва-
ринку і не в змозі лікувати її 
за власні кошти, вона може 
звернутися по допомогу до 
осіб, які входять до групи. 
Часто звертаються до нас із 
Оксаною, бо наші телефони 
зазначені на інтернет-сто-
рінці. Якщо тварині потрібна 
операція або тривале до-
роге лікування у ветлікарні, 
то жертводавець може не 
тільки побачити її фотогра-
фію „Вконтакті“, а й особисто 
відвідати в лікарні, познайо-
митися з тим, хто її знайшов. 
У багатьох випадках інтернет-
група функціонує автономно 
від нас. Люди самі оголошу-
ють про живі знахідки, об-
мінюються контактами, пе-
редають тварин із рук у руки.

— Багато тварин знахо-
дять  нових  господарів? 
Що  стається  із  тими, 
яких ніхто не хоче?
О.: У добрі руки потра-
пляють до 80 % „знайд“. 
Здебільшого їх забирають 
у села, розвозять до роди-
чів, які мешкають по всій 
області. За тими тваринами, 
нові господарі яких мешка-
ють у Львові, ми ведемо до-
бровільний безкоштовний 

ветнагляд. Кожен господар 
може звернутися до нас по 
допомогу. Косметичні по-
слуги (обрізання кігтів) або 
виведення глистів чи бліх 
для „випускників групи“ ми 
здійснюємо безкоштовно. 
Хворій тварині намагаємося 
забезпечити недороге ліку-
вання. Радимо ветлікарню, 
у якій допоможуть фахово, 
але недорого. Той, хто не 
знайшов нових власників 
за 2 – 3 дні, ризикує так і за-
лишитися… на перетримці. 
У мене є такий кіт. Ризику-
ють лишитися великі собаки, 
ті, хто „в літах“, кому зроби-
ли поганеньку світлину для 
реклами й слабку промоцію.

— Вашу  групу цікавлять 
тільки собаки та коти?
Н.: Коти насамперед. Со-
бакам ми стараємося допо-
магати, але трошки менше. 
У мене під вікнами на Сихові 
їх так багато, що намагатися 
прилаштувати всіх — марна 
справа. Якщо ЛКП „Лев“ та 
притулок для безпритуль-
них тварин „Милосердя“ не 
дають собі ради, то куди вже 
нам. Єдине, що я можу, — це 
стежити за їхнім здоров’ям.

— І не страшно до них під-
ходити?
Н.: Собача зграя небезпечна 
для людини тільки в період 
так званого „весілля“. Саме 
тому важлива стериліза-
ція самок. Часом забираю 

когось додому на лікуван-
ня. Батьки до цього досі не 
можуть звикнути, дорікають, 
що витрачаю на ліки для 
безпритульних забагато гро-
шей. А мешканці довколиш-
ніх будинків часто приносять 
знайдених тварин мені про-
сто додому або лишають 
у коробці під дверима. І то 
не тільки котики й собачки. 
Ми з Оксаною вже мали 
справу з совами, черепаш-
ками, ігуанами, хом’ячками.

— До вашої справи, певно, 
долучився весь 4 курс?
О.: Аж ніяк. У ветуніверситеті, 
на жаль, теж є люди, які при-
йшли по диплом. Загалом 
багато людей, знаючи про 
проблеми безпритульних 
тварин, вдають, що їх не іс-
нує. Але кількох осіб наш 
рух зацікавив. Тішимося, що 
серед нас є викладачі. Напри-
клад, до Назарія Ярославови-
ча Кулая можемо звернутися 
по допомогу в будь-який час 
доби. Він навіть зібрав і очо-
лив гурток студентів-вете-
ринарів, старається, щоб ми 
мали якнайбільше практики, 
познайомив нас із багатьма 
практикуючими ветлікарями, 
власниками ветклінік Львова.

— Чим вам може допомог-
ти львівська молодь?
Н.: Тварини вразливі та безза-
хисні, як діти. Напередодні та 
після Єврочемпіонату у Льво-
ві навіть труїли собак у парках. 
Або страшніше: залишали їм 
фарш із товченим склом. По-
мирали й мучилися не тільки 
безпритульні. Це перші кро-
ки львівських доґхантерів. 
На сторінці групи „Допомога 
тваринам та притулок“ ми 
пишемо, що робити у разі, 
коли тварина покалічилася, 
отруїлася, загубилася тощо. 
Львівській молоді раджу не 
бути байдужою та пасивною 
і не вдавати, що проблема 
безпритульних тварин стосу-
ється когось окремого в місь-
краді, а не кожного з нас.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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талановита молодь

Світогляд крізь призму мистецтва

Життя стає кольоровіше завдя-
ки цікавим людям та їхньо-

му незвичному сприйняттю всьо-
го довкола. До тих, хто вносить 
різнобарв’я у повсякдення, належить 
п’ятикурсник Інституту енергетики та 
систем керування Львівської політех-
ніки Євген Щегольський. Поринути 
у глибини особливого світобаченням 
молодого фотографа та музиканта 
всі охочі матимуть нагоду 3 березня. 
У приміщенні кафе „Комуна“ від-
будеться його перша фотовиставка 
„Катавасія“. Цей захід, як обіцяють, 
буде надзвичайно насичений, адже 
окрім гарних світлин можна буде по-
чути оригінальну музику у виконанні 
автора та його друзів і насолодитися 
відбірною поезією.

— Раніше я кілька разів брав участь 
у різноманітних фотоконкурсах. За-
дум вийти більш масштабно „в люди“ 
в мене визрів давно. Хотілося б кожні 
півроку робити такі вечори. Мою 
„Катавасію“ наповнять різнопланові 
роботи: багато портретів, репортажних 
фото з численних поїздок Європою 
(побував в Угорщині, Польщі, Австрії, 
Італії, Німеччині, Бельгії, Голландії, 
Франції), цікаві зображення архітек-
тури. Зараз вже маю бачення свого 
наступного проекту — зробити так 
звану „збірну“ з музики: серію робіт 
людей із музичними інструментами 
в різних інтер’єрах і стилях. А на пре-
зентацію виставки запросити всіх, хто 
зображений на фото, щоб вони зігра-
ли свою музику, — розповідає Євген 
Щегольський.

Захоплення фотографією для хлоп-
ця почалося приблизно п’ять років 
тому. Почавши з примітивних „миль-
ничок“, Євген вирішив глибинно опа-
нувати фотосправу. Вчився самостійно, 
оскільки вважає, що фотографія, як 
будь-який вид мистецтва, суб’єктивна. 
І кожен, хто буде вчити, нав’язуватиме 
власне бачення. Тому, вивчивши тех-
нічні аспекти, він вирішив працювати 
над власним стилем.

— Останнім часом мені дуже по-
добається портрет. Раніше я боявся 
„лізти“ в той жанр, бо тут є багато 
успішних і цікавих фотографів. Тож 
спершу більше уваги приділяв пей-
зажам та архітектурі, на ці жанри 
особливо надихає Львів, — розповів 
молодий митець. — Протягом трьох 
років я виходжу в місто і шукаю цікаві 
кадри. Завжди звертаю увагу на дета-

лі, пов’язую їх між собою, враховую 
правила композиції, а вже потім фото-
графую. Часом маю ідеї, які виношую 
дуже довго. От минулого літа помітив, 
що на одній із центральних вузеньких 
вуличок за гарної погоди в певну го-
дину сонце падає дуже гарним візе-
рунком. Хочу в цей час зробити серію 
фотографій гарної дівчини. Цього літа 
обов’язково втілю задум.

У фотографії Євген надає перевагу 
реалізмові. Йому не подобаються 
кольорові контрасти, яких нема в при-
роді. Особливо захоплюється чорно-
білими фотографіями, бо саме вони, 
на думку хлопця, можуть показати всю 
глибину задуманого.

Має Євген і своїх кумирів у цьому 
мистецтві: класик фотографії — фран-
цузький митець Анрі Картьє-Брессон, 
який знімав вуличні мотиви (хлопцеві 
особливо подобаються його роботи 
30 – 40-х років минулого століття). Ці 
світлини, як зауважив студент, зму-
шують вдумуватися і шукати. Серед 
сучасних фотомитців студентові подо-
бається стиль Дениса Ільїна.

Ще одне захоплення хлопця — спів: 
п’ятнадцять років він у Львівській дер-
жавній академічній чоловічій хоровій 
капелі „Дударик“.

— Із цим хором у мене пов’язано 
багато цікавих спогадів. Та найкумед-
ніше, як я туди потрапив. Коли у 6 чи 
7 років мене відвели до стоматолога, 
я дуже кричав у кріслі. Лікарем була 
мама одного із наших дудариків, тож 
після цього вона запропонувала моїм 
батькам завести мене в цей хор. Отак 
хворий зуб відкрив у мені талант, — 
сміється Євген. — Мені здається, 

що саме „Дударик“ зробив із мене 
людину. Це потужна школа, де усіх ви-
ховують як козаків, і не лише сильними 
духом, а й фізично, бо хто погано по-
водиться, той присідає і віджимається.

Особливо хлопцеві подобається 
виконувати крупні форми: кантати 
й ораторії. Надзвичайні емоції в нього 
викликає кантата Карла Орфа „Карміна 
Бурана“, „Реквієм“ та інші твори Мо-
царта, композиції Баха. Нещодавно 
„Дударик“ в Органному залі виконував 
ораторію Баха (для України це була 
прем’єра). З українських композиторів 
хлопцеві надзвичайно подобається 
творчість Бортнянського, зокрема його 
хорові концерти — дуже філігранні 
з гарною поліфонією.

У 2008 році Щегольський увій-
шов до рок-гурту „І кров по долині“. 
Незадовго після створення молоді 
музиканти перемогли на фестивалі 
„Шевченко-фест“. Та через два роки 
гурт розпався.

— Нам бракувало часу для ре-
петицій. Щоб розвиватися, замало 
репетирувати лише раз на тиждень. 
Я дуже сумую за сценою, драйвом 
і атмосферою, яка йде від залу, але 
зараз не бачу можливості робити щось 
у цьому напрямі. В музиці мені подо-
бається Славко Вакарчук, французький 
композитор і виконавець Ян Тирсен 
(він грає на багатьох інструментах і ро-
бить цікаві аранжування), мелодії піа-
ніста і композитора Людовико Айнауді. 
А з драйвового напряму — класичний 
рок, — розповів мій співрозмовник.

Окрім усіх захоплень, Євген Ще-
гольський опановує досить складну 
спеціальність —електромеханіка. Не-
зважаючи на те, що обрав майбутню 
професію більше для того, щоб дого-
дити рідним, хлопець успішно вчиться, 
багато років є старостою групи. Частко-
вою запорукою успіху вважає те, що всі 
справи старається планувати заздале-
гідь: це допомагає багато встигати і не 
забувати робити задумане.

— Взагалі, я маю чимало варіантів 
для майбутнього. Можливо, працюва-
тиму за спеціальністю. Ще дуже хочу 
поїхати в Київ і закінчити там опера-
торські курси чи режисуру — мене це 
дуже цікавить: часто, слухаючи музику, 
уявляю картинку, яка би могла виразити 
все почуте. Ще дуже подобається подо-
рожувати. Тож варіантів на майбутнє — 
безліч, — додав наостанок студент.

Наталія ПАВЛИШИН
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творчий ювілей

Акторство в театрі й поза ним

Своє 50-річчя театральної і навколо-
театральної діяльності народний 

артист України, лауреат Національної 
премії України ім. Т. Шевченка, заві-
дувач кафедри театрознавства й ак-
торської майстерності ЛНУ ім. І. Франка 
Богдан Козак відзначив 23 лютого на 
сцені — у ролі Антоніо Сальєрі, у п’єсі, 
яка давно не з’являлась у репертуарі 
заньківчан, „Амадей“.

Актор, у доробку якого понад 120 ролей, 
раніше грав у цій виставі Моцарта, але 
тепер, оскільки перебуває у постійному 
творчому процесі й взаємодії з молоддю, 
передав роль своєму учневі Юрію Хвос-
тенку. Взагалі, у театрі 90 % акторів — це 
молодь — особистості, які мають великий 
потенціал і від яких можна теж багато 
чого навчитися, вважає Богдан Козак. Як 
викладач, вчить своїх студентів, що не 
тільки на сцені, а і в повсякденному житті 

треба розмовляти чітко і виразно, тоді не 
буде необхідності займатися „дурними“ 
вправами. Важливо, крім того, опанову-
вати різні стилі гри, приміряти різні ролі, 
але при цьому залишатися собою.

Однак деякі ролі — як шкіра, якої 
неможливо позбутися. Із роллю, яка 
прилипає до тебе, можна боротися 
(принаймні так робить Богдан Козак) 
за допомогою „контролю над магією 
ситуації“. Старше покоління акторів 
відходило від ролей через вживання 
алкоголю, але це не найкращий метод, 
найкраще — зайнятися новою роботою, 
яка заполонить усю увагу. Для Богдана 
Козака це є науково-викладацька й кон-
цертна діяльності.

Але на даному етапі господарями 
вільного часу актора є внуки: „Вигадую 
для них театр тіней — це легше, ніж 
повзати по підлозі. Взагалі, діти і внуки 
вчать безпосередності, віри, уяви“.

високі ноти

„Тінь…“, яка може запалити

Великий сольний концерт відомого 
київського рок-гурту „Тінь Сонця“ 

зібрав 22 лютого у залі „Химера“ стіль-
ки молоді, що на запитання, чому ж 
не було обрати для акції більше при-
міщення, організатори лише розвели 
руками: „Ми не сподівалися на такий 
аншлаг…“. Ще би — як зізналися самі 
виконавці, у наших краях востаннє вони 
були в 2011 році.

Початок концерту був драйвовим. Але 
справжній енергетичний коктейль із за-
пальних козацьких мелодій на слухачів 
чекав ближче до кінця. Після кожної 
танцювальної хвилі набігала хвиля 
емоційного щемкого піднесення, яка 
приносила зі своїми піснями романтич-
но-ліричний настрій і легку зажуру. Та 

вже наступний музичний приплив на-
гадував, що в кожному з нас живе „дух, 
що тіло рве…“, якщо не до бою, то при-
наймні до спільного танцю, спонтанного 
і ритмічного. Гасло гурту „Б’є життя через 
край!“ втілювалось уповні.

Окремим блоком у концерті прозву-
чали повстанські пісні. Соло вокаліста 
гурту Сергія Василюка у знаменитій 
„Лента за лентою“ і „Буде нам з тобою що 
згадати“, подумки присвячене повстан-
ському сотенному Мирославу Симчичу, 
якому „більше 90-та років …“, розбудило 
нові емоції й овації.

Особливий же вибух радості у присут-
ніх викликала пісня на слова Василя Стуса 
„У цьому полі, синьому, як льон“. А ще че-
рез деякий час слухачі дочекалися своєї 
улюбленої композиції „Їхали козаки“. На 

завершення концерту 
на сцену вийшли фото-
графи і зробили кілька 
світлин „Тіні Сонця“ на 
тлі „вільної“ (ліс рук із 
піднятими „тризуба-
ми“) зали шануваль-
ників. Гості задоволе-
но резюмували: „Було 
спекотно і неймовірно 
гарно!“ й виконали на 
біс ще дві пісні.
Сторінку підготувала  

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

24 лютого у малій залі Національ-
ного палацу мистецтв „україна“ 
у Києві виступив молодіжний 
академічний театр ім. Л. Курба-
са. Львів’яни показали киянам 
виставу „Чекаючи на Годо“ за 
Семюелем Беккетом — зіграли 
про себе — про акторів, які жон-
глюють словами й предметами. 
Цю виставу обрано невипадково, 
адже вона отримала велику кіль-
кість нагород.

режисер картини „ТойХтоПройшов-
Крізьвогонь“ михайло Іллєнко 
береться до зйомок свого нового 
фільму „Толока“. За його сло-
вами, це буде „екранізація вірша 
Тараса Шевченка „У тієї Катерини 
хата на помості“. Фільм тривати-
ме приблизно 110 хвилин (при 
тому, що у вірші всього 67 ряд-
ків), головну роль у ньому зіграє 
донька режисера Іванна. Також, 
можливо, в картині гратимуть 
Богдан Бенюк та Дмитро Леон-
тович. Основні зйомки розпо-
чнуться влітку, проводитимуть 
їх у Київському музеї народної 
архітектури, де збереглася хата 
родини Шевченка.

у Львівській філармонії відбулося 
два концерти, присвячені пам’яті 
відомого диригента Степана 
Турчака, якому 28 лютого мало б 
виповнитися 75 років. 22 лютого 
відбувся концерт львівського 
піаніста Йожефа Ерміня та Акаде-
мічного симфонічного оркестру 
Львівської філармонії. У програмі 
концерту звучали твори С. Рах-
манінова. 24 лютого — концерт 
оперної музики за участю того ж 
оркестру та Галицького академіч-
ного камерного хору. У концерті 
взяли участь солісти національ-
них оперних театрів України.

2013 на Львівщині оголосять 
роком відомих українських 
композиторів — Остапа і Нестора 
Нижанківських. Цьогоріч відзна-
чать 150-річчя від дня народжен-
ня композитора, громадського 
діяча, греко-католицького свя-
щеника Остапа Нижанківського 
та 120-річчя від дня народження 
його сина Нестора — композито-
ра, педагога, музичного критика 
і виконавця.

За матеріалами інформагенційСв
ітл

ин
а 
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тет-а-тет

„Ставити те, що подобається,  
те, що близьке“

Вадим Сікорський — заслужений діяч мистецтв України, 
режисер Національного академічного драматичного 

театру ім. М. Заньковецької, відомий постановками за мо-
тивами романів „Політ над гніздом зозулі“ К. Кізі, „Троє 
товаришів“ Е. М. Ремарка, кіносценарію І. Миколайчука 
„Небилиці про Івана…“ і останньою прем’єрою — п’єсою 
„Гамлет у гострому соусі“ А. Ніколаї. Кожна його виста-
ва — це неочікуваний вибір матеріалу і не менш цікаве 
втілення на сцені.

— Хотіла  б  розпочати 
нашу розмову з запитан-
ня, яке Ви, мабуть, часто 
чуєте,  але  все ж таки… 
Чому обрали саме театр?
— Можливо, захотілось 
якоїсь романтики… Я не 
можу сформулювати чіт-
ко, чому. Я навіть сам собі 
не можу відповісти, як це 
склалося, чому я опинився 
у Львові. Формально, то такі 
обставини були, але…

— А звідки Ви родом? Що 
було у Вас у житті до зна-
йомства з театром?
— Я виріс у Приморському 
краї, у місті Владивосток. 
Моя родина — українці 
з Кам’янця-Подільського, 
Вінниччини, Черкащини, 
але батько був військовим 
пілотом, тому ми опинили-
ся там. Я знаю, що таке оке-
ан, що таке Японське море, 

краби, акваланг, величезна 
камбала, знаю, що таке вно-
чі плавати на катамарані, 
ночувати в наметі при вогні, 
співати пісні під гітару, вари-
ти великі креветки в казані, 
які там називають „челімов-
ки“. Старші хлопці чомусь 
брали мене, молодшого, на 
всю ніч у бухту, ми тижня-
ми були у тайзі… Але в мені 
жило й бажання до якогось 
руху, висвітлення емоцій, 
творчості. Тож, потрапивши 
до Львова, я прийшов у сту-
дію при драмтеатрі імені 
М. Заньковецької.

— Що  спонукало  Вас  пе-
рейти від акторської  до 
режисерської діяльності?
— У 80-х роках настала 
криза молодої режисури, 
не було нових ідей, тем, 
піднятих на сцені… Під час 
гастролей у Києві режи-

сер Сергій Данченко 
(а його авторитет для 
мене був величезний) 
сказав мені на подвір’ї 
театру Франка: „З осе-
ні вступаєш до мене 
на курс!“ Він навіть не 
запитував, чи я згід-
ний, а я й не вагався. 
Сергій Володимирович 
був учителем не лише 
театральної справи, 
а й учителем життя. 
А з Києва, після навчан-
ня тоді ще в Київському 
державному інституті 
театрального мисте-
цтва імені І. Карпенка-
Карого, я таки повер-
нувся у львівський 
театр, адже й надалі 
розумів, що кращого 
мені не знайти.

— Перейшовши,  так  би 
мовити, від історії до сьо-
годення, хотіла б погово-
рити  про  Ваші  постави. 
Простеживши  реперту-
арну лінію, можна побачи-
ти велику кількість саме 
інсценізацій літературних 
творів. Для Вас це цікаві-
ший спосіб роботи чи від-
чуваєте брак відповідної 
драматургії?
— П’єса, з одного боку, 
ставить у певні рамки, ро-
ман же дає більше можли-
востей для розвитку, про-
стору для фантазії. Я ніколи 
не задумувався над тим, чи 
це драматичний, чи інший 
твір. Я стараюся ставити те, 
що мені подобається, що 
мені близьке, відповідає 
моєму внутрішньому стану.

— Звернімо увагу на Ваші 
останні вистави, зокрема, 
на  „Небилиці  про  Івана.“ 
І. Миколайчука…
— Іван — подорожній, що 
блукає по світу, — прообраз 
українського народу. Незва-
жаючи на свій комедійний 
дух, зовнішній вигляд, у ньо-
го завжди схована сльозин-
ка, адже не все в нас так 
просто, не все легко в житті, 
і хоча ми завжди знаходимо 
виходи зі складних ситуацій, 
стараємось виглядати щас-
ливими, однак крапля суму 
залишається назавжди в на-
ших серцях через складне 

історичне минуле, та й не 
легше сьогодення. Кожен 
глядач в Іванові прочитає 
щось інше, щось нове, важ-
ливе для себе.

— Останньою Вашою пре
м’єрою  на  основній  сцені 
був „Гамлет у гострому со-
усі“ А. Ніколаї. Що наштов-
хнуло  Вас  на  постановку 
цього досить оригінально-
го та незвичного тракту-
вання „Гамлета“?
— Я давно знайомий із твор-
чістю Альдо Ніколаї, адже ще 
раніше ставив його „Рисове 
зерно“ — одну з моїх улю-
блених вистав, крім цього, 
я люблю переробки, інші 
трактування всесвітньові-
домих сюжетів, проте якщо 
вони якісні, а не шарж. Ми 
боялися, щоб глядач не обу-
рювався: „що ви зробили 
з „Гамлета?!“, але люди задо-
волені, їм цікаво подивитись 
на Гамлетівську історію з ін-
шого ракурсу. Та й я люблю 
цей сюжет, адже пригоди на 
кухні в королівстві зобража-
ли рідко, і у світі є небагато 
постав цієї п’єси А. Ніколаї.

— Які ж плани на майбут-
нє? Що глядачі зможуть 
побачити  вже  найближ-
чим часом?
— Беруся за постановку 
„Пропала грамота“ І. Драча. 
Це великий ризик взятись 
за цей матеріал після ше-
девру — фільму зі Ступкою 
й Стригуном. Мені вже зараз 
кажуть, що це дуже складно 
і відповідально. І я боюсь цієї 
постановки — як її сприйме 
глядач, які будуть відгуки, 
адже хочеться, щоб люди із 
зали вийшли задоволені, зі 
своїми думками, а не розча-
ровані і пусті. Боюсь, а вод-
ночас і хочу, як дитина…

Христина НОВОСАД, 
студентка третього курсу 

театрознавчого відділу 
факультету культури і мис-

тецтва ЛНУ ім. І. Франка
[•] Сцена з вистави „Гамлет 

у гострому соусі“
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творча зустріч

„Студія рідного слова“ запрошує
Літературна студія при Народному домі „Просвіта“ запрошує на творчу зустріч із 
головою профкому працівників Львівської політехніки, членом літературної студії 
вісімдесятих років Володимиром Гайдуком. Зустріч проводитиме керівник „Студії 
рідного слова“, член Національної спілки письменників України, доктор історичних 
наук Петро Шкраб’юк.

Володимир Гайдук — автор чотирьох поетичних збірок. Ці видання навряд 
чи вийшли б у світ без життєдайного впливу літературної студії „Гроно“ й Петра 
Шкраб’юка, який знову після перерви в роботі літстудії збирає обдаровану творчу 
молодь Політехніки і не тільки.

Початок творчої зустрічі і водночас презентації збірки „До рідних берегів“ — о 16 го-
дині 28 лютого у науково-технічній бібліотеці університету (вул. Професорська, 1). 
Читачам „Аудиторії“ пропонуємо невелику добірку поезій Володимира Гайдука.

До рідних берегів
На пагорбі духовності
Рідній Політехніці присвячую

На Святоюрськім пагорбі велично
Розкинулося місто наукове —
Це твоя гордість, старовинний Львове,
Бо все тут естетично і практично.
Тут поєднання класики й модерну:
Чудові корпуси стоять столітні…
Їх спорудили нам майстри елітні,
Прикрасивши новітню нашу еру.
А поруч вже будівлі більш сучасні.
В них аудиторії — просторі світлі зали.
Це архітектори недавно вже дерзали
І будували зодчі наші власні.
Все ж найцінніше у науці — вчені.
І їх чимало, в цілім світі знаних:
Це і Медведський, і Величко, й Банах,
Бо невмирущий український геній.

Читайте, люди, Кобзаря
Читайте, люди, — не лініться.
Його читаючи, просніться.
Може, й для вас зійде зоря:
Читайте, люди, Кобзаря!

Нас ще цілком не закували,
Та вже кайданки одягли.
І в душі ціляться стволи
Ново-татарської навали.

Нас обікрали крадькома:
Ми й озирнутися не встигли…
Мов песенята тихо скиглим,
Але і скиглити дарма:
Невже вже воленьки — нема?..

Люди, доведені до краю,
Вже й Бога інколи клянуть.
Я ті прокльони позбираю,
Як непотрібну каламуть.
А можновладців вовчу стаю
Нехай сміливці обкладуть
І знищать… Я ж їх привітаю.

А то засіли в різні ради,
Як у безпечні бліндажі,
І лиш в людей шукають вади,
Та дух наш ще не весь в іржі…
То ж злість народ  на здвиг  

провадить,
Щоби позбутися олжі
І владно-зверхньої бравади.

Вже чути звіра дикий крик
У всенародній тихій злості.
Від вигляду бандитських пик
Нуртує кров в тривожній млості,
Бо дух бунтарський в нас не зник.
Ми на своїй землі не гості.

На балу в Політехніці
У вальсі кружляли
Усміхнені пари
У величі зали
Під музики чари.
Шляхетні мужчини
І приязні дами,
Поважно і чинно
Вслухаючись в гами,
Єством поринали
В гармонію рухів.
А скрипки співали,
Вмлівали від звуків.
Їм вторили вміло
Альти з контрабасом.
Все мрійно летіло
В обіймах із часом.
Світилось щасливо
Обличчя дружини,
Бо танець — це диво…
На жаль, швидкоплинне.

наш календар

Пам’ятні дати
28.02.1890 — народився Осип Со-
рохтей, український графік і живо-
писець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила 
закон про систему грошей, Дер-
жавний герб та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито 
пам’ятник Григорієві Сковороді 
(скульптор Іван Кавалерідзе).
2.03.1631 — помер Йов Борецький, 
засновник скиту Манявського на 
Івано-Франківщині.
2.03.1861 — в Українi скасовано 
крiпацтво. 
2.03.1876 — народився Мирон Кор-
дуба, український історик, автор 
праць з історії Галицько-Волинсько-
го князівства, історичної географії, 
топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип 
Тесленко, вiдомий український 
письменник.
3.03.1889 —  народилася Наталена 
Королева, українська письменниця.
3.03.1934 — енкаведисти розстрі-
ляли Олеся Досвiтнього, відомого 
українського письменника.
3.03.1947 — помер Фiларет Ко-
лесса, визначний український 
фольклорист, композитор i літера-
турознавець.
4.03.1750 — обрано гетьманом 
України Кирила Розумовського. 
4.03.1815 — народився Михайло 
Вербицький, український компози-
тор, автор музики до Гімну України.
4.03.1852 — помер Микола Гоголь, 
видатний російський і український 
письменник.
4.03.1949 —  народився Володимир 
Івасюк, український композитор-
пісняр.
5.03.1827 — народився Леонід Глі-
бов, український байкар.
5.03.1904 — народився Марко 
Вороний, український письменник 
(син поета Миколи Вороного), со-
ловецький в’язень, якого розстрі-
ляли у 1937 р. в урочищі Сандармох.
5.03.1950 — загинув генерал Роман 
Шухевич-„Чупринка“, Головний Ко-
мандир УПА, Голова Проводу ОУН 
в Україні.
6.03.1856 — народився Микола 
Садовський (Тобiлевич), видатний 
український актор, режисер, один 
з основоположникiв українського 
театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито па-
м’ят ник Тарасові Шевченку (скуль-
птор Матвій Манізер).
6.03.1951 — помер в емiґрацiї 
у Францiї український письменник 
i громадський дiяч Володимир 
Вин ниченко.
6.03.1980 — помер Григір Тютюн-
ник, український письменник.
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ґратуляції

Спорт і молодь… у єдине ціле злилися ці два поняття у Львівській політехніці, де постійно піклуються про 
фізичну культуру, цікавляться не тільки спортивними здобутками студентів, а, насамперед, їх фізичним 

розвитком та здоров’ям. І левова частка в цій справі належить Спортивному клубу університету, 60-річчя 
якого відзначаємо цього року

Спортивний клуб —  
генератор ідей і досягнень

У 1948 році при раді СТ „Наука“ було 
створено колектив фізичної культури 
Львівського політехнічного інститу-
ту. Наступного року на громадських 
засадах обрано правління клубу. 
У грудні 1952 року колективу за високі 
показники, досягнуті у розвитку ФІС, 
надано почесну назву „Спортивний 
клуб Львівського політехнічного ін-
ституту“. Відповідно до вимог часу, СК 
Львівської політехніки спільно з кафед-
рою фізичного виховання проводять 
навчально-тренувальний процес із 
різних видів спорту, фізкультурно-
масову, оздоровчу і виховну роботи. 
Клуб, зокрема, став ініціатором:
•  впровадження комплексу ГПО. Не раз 
ЦР СДСТ „Буревісник“ відзначався як 
один із найкращих студентських спор-
тивних клубів колишнього СРСР;
•  розвитку 55 видів спорту;
•  створення ДСШ з гірськолижного 
спорту, настільного тенісу і кінного 
спорту;

•  проведення спартакіад і універсіад 
серед факультетів (з 1960 року) та ін-
ститутів (з 2002 року);
•  проведення фізкультурно-масової 
роботи в спортивно-оздоровчих та-
борах інституту (з 1956 року) та зма-
гань за місцем проживання студентів 
(з 1968 р.);
•  проведення спартакіад „Здоров’я“ 
для ПВС та НДП Львівської політехніки 
(з 1962 року);
•  проведення спортивних свят для 
жителів міста (з 1948 року);
•  проведення спортивних вечорів, тиж-
нів певних видів спорту, днів „Здоров’я“ 
на факультетах і в інститутах;
•  організації щорічних оглядів-конкур-
сів на найкращу постановку спортив-
ної, оздоровчо-фізкультурної роботи 
на факультетах і в інститутах Львівської 
політехніки (з 1959 року);
•  створення груп здоров’я, спор-
тивних секцій з різних видів спорту, 
клубів волейболу і бігу для ПВС і НДП; 
клубів за зацікавленням для студентів 
(з 2000 року);
•  національного відродження ФІС;
•  проведення меморіалів пам’яті 
Євгена Замори, Костянтина Калініна, 
Юхима Карасика, Юрія Філіпова, Єв-
гена Мокрого, Юрія Резнікова, Любові 
Бедрацької.

Спортивну честь України, області та 
Львівської політехніки гідно захищали:
На Олімпійських іграх
Аполінарія Плеханова — старший ви-
кладач кафедри фізичного виховання, 
фехтування, 1952 рік, XV Олімпійські 
ігри.
Юрій Дмитрієв — студент РТФ, вело-
спорт, 1968 рік, XIX Олімпійські ігри.
Олексій Дем’янюк — студент ММФ, 
легка атлетика, 1980 рік, ХХІІ Олімпій-
ські ігри.
Дмитро Дем’янюк — студент Інституту 
архітектури, легка атлетика, мсмк, ХХІХ 
Олімпійські ігри, 2008 рік.
Володимир Бурий — студент Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики 

та метрології, санний спорт, І зимові 
юнацькі Олімпійські ігри, 2010 рік.
Олександр Дідух — студент Інституту 
економіки і менеджменту, настільний 
теніс, ХХХ Олімпійські ігри, 2012 рік.

На всесвітніх студентських спортивних 
форумах
Євген Мокрий — студент ХТФ, важка 
атлетика, 1957 рік, переможець Фес-
тивалю молоді у Москві.
Анатолій Секіра — студент ММФ, 
гребля на байдарках і каное, 1981 рік, 
срібний призер всесвітньої Універсіади 
у Болгарії.
Олександр Дідух — студент Інституту 
економіки і менеджменту, настільний 
теніс, 3 місце на Універсіаді 2011 року.

На Чемпіонатах світу
Володимир Андрейчук — курсант 
Військового інституту, гирьовий спорт, 
2001 рік — 1 місце у ривку, з рекордом 
України та 1 місце у складі команди 
України, 2002 рік — 1 місце у ривку 
і 3 місце у двоборстві.
Андрій Яремус — курсант Військового 
інституту, гирьовий спорт, 1 міс це у скла-
ді команди України, 2001 рік.
Микола Владов — студент Інституту 
енергетики та систем керування, 
стрільба з лука, 1 місце у складі ко-
манди України серед молоді, 2001 рік.
Тетяна Ткачова — студентка Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, настільний теніс, чемпіонат 
світу, 2001 рік.
Ігор Пащук — студент Інституту еко-
номіки і менеджменту, бокс, 5 місце 
у Молодіжному чемпіонаті, 2002 рік.
Віталій Вергелес — студент Інституту 
інженерної механіки та транспорту, 
гребля на каное, 2 та 3 місця, 2011 рік.

На спортивних аренах Європи
Олексій Дем’янюк — легка атлетика, 
мсмк, чемпіон зимової першості у за-
критих приміщеннях.
Олена Олещенко — студентка ІЕФ, 
стрільба з лука, срібний призер моло-
діжного чемпіонату у складі команди 
СРСР, 1987 рік.
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Соломія Коровицька — студентка ХТФ, 
гандбол, чемпіонка першості серед 
молоді у складі команди України, 
1994 рік.
Назар Ніранович — студент ІЕФ, дзюдо, 
срібний призер молодіжного чемпіо-
нату, 1994 рік.
Мар’ян Шелькевич — студент РТФ, 
кікбоксинг, бронзовий призер моло-
діжного чемпіонату, 1994 рік.
Ігор Пащук — студент ФЕМ, бокс, 
бронзовий призер молодіжного чем-
піонату, 2001 рік.
Надія Леонтьєва — студентка КФ, вод-
не поло, чемпіонат Європи, 2001 рік, 
9 місце у складі команди України.
Тетяна Ткачова — студентка Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, настільний теніс, чемпіонат 
Європи, 2002 рік.
Чоловіча команда з баскетболу — 
5 місце у чемпіонаті Європи серед 
студентів, 2002 рік.
Василь Крук — студент Інституту інже-
нерної механіки та транспорту, важка 
атлетика, 6 місце в чемпіонаті Європи 
серед студентів, 2002 рік.
Жіноча команда з настільного те-
нісу — Клубний чемпіонат України 
(2000 – 2002 рр., 2 місце), Кубок 
Європи Ненсі Еванс (2002 – 2003 рр., 
16 місце).
Наталя Мутіна — студентка Інституту 
прикладної математики і фундамен-
тальних наук, карате, 1 місце, 2005 рік.
Тарас Гаврилець — студент Інституту 
інженерної механіки та транспор-
ту, карате, 1 місце серед юніорів,  
2005 рік.
Віталій Вергелес — студент Інституту 
інженерної механіки та транспорту, 
гребля на каное, 1 та 2 місця, 2011 рік.

На спортивних аренах СРСР
Жіноча команда з гандболу — перша 
ліга.
Спартакіади народів СРСР. У складі ко-
манд України виступили представники 
з важкої атлетики, легкої атлетики, 
кінного спорту, тенісу.
Переможці оглядів-конкурсів з роз-
витку футболу, з комплексу ГПО, 
з фізкультурно-масової роботи в спор-
тивних таборах, в гуртожитках, серед 
ПВС і НДП.

На державній арені
Настільний теніс (жінки) — суперліга, 
2 місце, 2002 рік (тренер Ігор Тихий).
Настільний теніс (чоловіки) — супер-
ліга.
Гандбол (жінки, чоловіки) — перша 
ліга, вища ліга (тренери: Анатолій Гле-
бов, Юхим Окуп, Валентин Літовцев).
Баскетбол (чоловіки) — суперліга, пер-
ша ліга (тренер Анатолій Заверикін).

Водне поло (жінки) — вища ліга (тре-
нер Олександр Булатов).
Волейбол (чоловіки) — перша ліга 
(тренери — Арнольд Прохоров, Борис 
Пилипчук).
Тетяна Ткачова — чемпіонка України 
2002 року.

Спартакіади ВНЗ:
1 місце на Зимовій спартакіаді 
1984 року (тренери — Ярослав Кубрак, 
Володимир Ханенко, Мирон Кухарик);
1 – 3 місце на літніх спартакіадах;
3 місце на V Універсіаді України 
2001 року.
За 60 років роботи Спортивний клуб 
підготував 15 мсмк, 362 мс, 1548 кмс. 
Ці досягнення стали можливі при ак-
тивній підтримці ректорів Львівської 
політехніки професорів — Стефана 
Ямпольського, Миколи Максимовича, 
Григорія Денисенка, Михайла Гаври-
люка, Юрія Рудавського, Юрія Бобала, 
профкомів студентів і викладачів, 
громадських організацій, деканів фа-
культетів, плідної роботи 15 голів Спор-
тивного клубу, правлінь Спортивного 
клубу, ПВС і НДП кафедри фізичного 
виховання, фізкультурного активу. 
Спортивний клуб і надалі популяризує 
фізичну культуру і спорт як чинники, 
спрямовані на зміцнення здоров’я, 
розвиток фізичних, морально-вольо-
вих та інтелектуальних здібностей 
людини, з метою гармонійного фор-
мування її особистості.

На світлинах: Спортивно-показові 
виступи, організовані Спортивним 
клубом у 70-х роках.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри фізичного  

виховання Львівської політехніки

Національний університет „Львівська політехніка“,
кафедра фізичного виховання, Спортивний клуб

організовують

СПОРТИВНИЙ ВЕЧІР,
присвячений 60-річчю Спортивного клубу  

і підведенню підсумків спортивної та оздоровчо-масової роботи  
за 2012 рік.

У програмі заходу:
Показові виступи спортсменів та художня самодіяльність.

Нагородження учасників Універсіади ВНЗ Львівщини.
Нагородження переможців Універсіади „Львівської політехніки“.

Нагородження найкращих спортсменів,  
збірних команд, викладачів, тренерів.

Час і місце проведення: 6 березня 2013 р., 17.30 
вул. Самчука, 14 (Стрийський парк).
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Пікассо приїхав у Лондон. На вокзалі в нього вкрали 
годинник. Інспектор поліції:
― Ви кого-небудь підозрюєте в крадіжці?
― Так, пам’ятаю одного чоловіка, який допоміг мені 
вийти з вагону.
― Ви художник, намалюйте його портрет.
До вечора за цим рисунком Скотланд-Ярд затримав 
за підозрою в крадіжці дві ворони, три коти, два 
тролейбуси і чотири пральні машини.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 5
Горизонтально: 1. Формула. 4. Анестезія. 7. Автобус. 10. Пергам. 11. „Аскона“. 
13. Намисто. 14. Кашалот. 17. Носоріг. 21. Анонс. 23. Оріноко. 24. Історик. 
26. Нерпа. 27. Ондатра. 31. Адмірал. 34. Кенгуру. 35. Мачете. 36. Субару. 
37. Лампада. 39. Кронштадт. 40. Траулер.
Вертикально: 1. Фундамент. 2. Метро. 3. Авіасалон. 5. Опера. 6. Ірида. 
8. Ромео. 9. Барбі. 12. Ритон. 14. Коломбо. 15. Шоколад. 16. Орендар. 18. Ор-
топед. 19. Реактор. 20. Генерал. 21. Аркан. 22. Сосна. 25. Прага. 28. „Норма“. 
29. Алича. 30. Акселерат. 31. Аутсайдер. 32. Іслам. 33. Аргус. 38. Пушту.

Один з двох 
давньослов’ян-
ських алфавітів

Кормова 
частина 
палуби 
корабля

Найбільший 
струнний 

смичковий 
інструмент

Король у 
Шекспіра

Будіве-
льний 

матеріал

Робот 
Шварце-
неггера

Держава 
у Цен-

тральній 
Америці

Себелюб-
ство, бай-

дужість 
до людей

Одиниця 
елек-

тричного 
опору

Список 
книжок, 
реєстр

Урочис-
тий вірш

Оберто-
ва час-

тина 
двигуна

Генера-
тор світ-

лових 
коливань

Розмінна 
монета 
Лаосу

Довго-
хвостий 
папуга

Місто на 
півдні 
Італії

Майстер 
своєї 

справи

Звичаєве 
право у 
мусуль-

ман

Хижий 
звір 

родини 
котячих

Місце в 
пустелі з 
прісною 
водою і 
буйною 
рослин-

ністю
Рід 

соколів

Чоловік з 
темно-

русявим 
волоссям

Літак 
Лавоч-

кіна

Богиня 
мудрості 
у греків

Речовина 
для 

розве-
дення 

олійних 
фарб

Пишний 
комір з 
мере-
жива

Гербо-
вий 
птах

Вулкан 
на 

острові 
Кюсю

Індійсь-
кий 

крокодил

Мобіль-
ний теле-

фон з 
Фінляндії

Частина 
одягу 

навколо 
шиї

Посуди-
на, яку 
носять 

на поясі

Відрос-
ток нер-

вової 
клітини

Францу-
зький 
пись-

менник, 
автор 

„Людсь-
кої ко-
медії“

Муза 
комедії

Одиниця 
вимірю-
вання 
площі 
землі

Поперенє 
оголошен-

ня про 
виставу

Вид 
естрад-

ної 
музики

Держава 
в Закав-

каззі

Відтінок 
кольору

Сплав міді з 
домішками 

марганцю та 
нікелю

Міра 
довжини 
у Фран-
ції, що 

дорівню-
вала 

4,5 км

Озеро у 
Північній 
Америці

Жінка лег-
кої пове-
дінки у 
вищому

світі 

Ріка у 
США з 

відомим 
водоспа-

дом

Посуди-
на для 
духів, 
оде-

колону

Кочівники  
Північного 
Причор-
номор’я

Бог 
сонця у 
давніх 

єгиптян
Купа 

снігу, на-
метена 
вітром

Власник 
рабів

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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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 „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130162.

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

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

увага: конкурс!

Стінні газети на Шевченківську тематику
Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки оголошує конкурс серед навчаль-
но-наукових інститутів та інших підрозділів університету на найкращу стінну газету 
до Шевченківських днів. 

Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

експрес-оголошення
вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 39862314, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дзьобана Олександра 
Олександровича 
утрачений диплом ЦВ-1 № 195568, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Лібера Богдана Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Іванишин Тетяни Васи-
лівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білобрана Василя Ми-
колайовича;

утрачений студентський квиток ВК № 08726353, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Васька Сергія Сергі-
йовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кушнір Ірини Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Твердохліб Катерини 
Вікторівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Міляновича Олега Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лащукевича Василя 
Юрійовича;

утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сигінь Марії Володими-
рівни;
утрачений студентський квиток № 07664385, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Войців Наталії 
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Нетежак Юлії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сороки Світлани Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сороки Наталії Богда-
нівни.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
28 лютого — „весела вдова“ (оперета). 

18.00.
2 березня — „Трубадур“ (опера). 18.00.
3 березня — „Чарівне кресало“ (опера). 

12.00, „даремна обережність“ 
(балет). 18.00

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
28 лютого — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
3 березня — „Пані міністрова“ (прем’єра). 

18.00.
5 березня — „державна зрада“. 18.00.
6 березня — „Криза“. 18.00.

Камерна сцена
28 лютого — „Гойдалка на двох“. 17.00.
1 березня — „Катерина“. 16.00.
2 березня — „варшавська мелодія“. 18.00.
3 березня — „Катерина“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
1 березня — „Сарана“. 19.00.
2, 3 березня — „Сарана“. 18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
28 лютого, 1 березня — „Так казав 

Заратустра“ (прем’єра). 19.00.
2 березня — „ма-na НаТ-Та“. 19.00.
3 березня — „апокрифи“. 19.00.
6 березня — „амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
28 лютого — „Олівер Твіст“. 13.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
2, 3 березня — Концерт орґанної музики. 

В програмі — західноєвропейська 
класика. 17.00.

Як подати  
експрес-оголошення 

в „Аудиторію“

Експрес-оголошення приймаємо 
від підприємств, організацій та 
приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення 
(не біль ше 25 слів): 
• комерційного характеру — 
50,00 грн.; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, ви-
ділені в рамочці, — додатко-
во 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до 
50 слів — за подвійним тарифом. 
Експрес-оголошення понад 50 
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 15% від 
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням по-
датку на додану вартість. 
Крайній термін подання оголо-
шен ня — десять днів до виходу 
газети.

Адреса редакції:  
79013, Львів,  

вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел./факс (0322) 258-21-33.




