освітній студентський тижневик
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ід часу попереднього випуску „Аудиторії“ минуло небагато днів, але сталося багато надзвичайних
подій. Передусім — упав диктаторський режим. Парламент зібрався на термінове позачергове
засідання і ухвалив низку важливих документів. Найголовніше — на 25 травня оголошено дострокові
президентські вибори внаслідок самоусунення В. Януковича від обов’язків Президента України. Про
напружений попередній тиждень читайте на 10 стор. А позицію Львівської політехніки засвідчують
ухвалені заяви і звернення напередодні нашої першої великої перемоги
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Ректори Львівщини засудили насильство

лютого в актовій залі Національного універ
ситету „Львівська політехніка“ відбулося
екстрене засідання Ради ректорів вишів Львівщи
ни ІІІ — IV рівнів акредитації з приводу драма
тичних подій у Києві та Україні, що відбувалися
в останні дні.
Голова Ради ректорів Львівщини, ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало звернув увагу присутніх
на те, що впродовж останніх кількох днів в Україні відбулося різке загострення суспільно-політичної ситуації.
Внаслідок ескалації насильства сталося кровопролиття,
вбито десятки людей, кількість поранених і постраждалих
досягла понад тисячу осіб. Потрібно негайно зупинити насильство і використати всі наявні можливості для мирного
врегулювання конфлікту.

На засіданні виступили також ректор Львівського національного аграрного університету, заступник голови Ради ректорів Львівщини професор Володимир Снітинський, ректор
Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка
професор Ігор Пилатюк, ректор Національного лісотехнічного університету України академік Юрій Туниця, ректор
Львівської державної фінансової академії професор Петро
Буряк, інші промовці, які виклали своє бачення розв’язання
нинішнього гострого політичного конфлікту в Україні.
Все це знайшло відображення в одностайно ухваленій
заяві Ради ректорів з приводу останніх подій у Києві та
Україні. Перед тим таку заяву ухвалили на засіданні ректорату Львівської політехніки.
Прес-служба Національного університету
„Львівська політехніка“

Заява

Ради ректорів вишів Львівської області ІІІ — IV рівнів
акредитації з приводу останніх подій у Києві та Україні
Брутальне застосування сили проти
мирних мітингувальників Євромайдану спецпідрозділом „Беркут“, що сталося 18 – 20 лютого 2014 року у Києві,
спричинило непоправні трагічні наслідки.
Ескалація насильства, на жаль, набула найзагрозливіших форм і стала кульмінацією у протистоянні народу і влади,
котра не дослухається до людей.
Внаслідок конфлікту сталося кровопролиття, загинули десятки людей,
сотні поранено. Люди потребують невідкладної медичної допомоги. Академічна спільнота Львівщини висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих
і постраждалих під час подій у Києві та
в інших регіонах країни.
Нині над Україною нависла реальна загроза поглиблення кривавого
конфлікту, розколу країни, втрати

нею незалежності, територіальної
цілісності та суверенітету.
Ми впевнені, що єдиний шлях
уникнути подальшого кровопролиття, зупинити правопорушення, відновити законність і порядок, розв’язати
гострий і затяжний конфлікт в Україні — це шлях взаємного компромісу та
конструктивного діалогу. Шанс зупинити сповзання країни у хаос і насилля
все ще залишається.
Звертаємося до керівників країн
Євросоюзу та світових лідерів виступити посередниками на переговорах
протиборчих сил.
Ми рішуче підтримуємо рух молоді
за євроінтеграцію України і вважаємо
неприпустимим називати їх „радикалами“ і „терористами“.
Закликаємо студентів і викладачів
зберегти у ці драматичні дні спокій та

врівноваженість, утриматися від насильницького захоплення адміністративних
будівель, інших протиправних дій.
Натомість вони мають стати на
охорону своїх навчальних закладів,
не допустити розкрадання і знищення майна, пам’яток культури та історії.
Звертаємося до своїх колег —
очільників вишів усієї України: зробімо все можливе, аби зберегти, як зіницю ока, нашу загальнонаціональну
єдність, цілісну незалежну соборну
Українську державу!
Ми — за мирне врегулювання
конфлікту. Звертаємося до політиків,
громадських лідерів і влади та вимагаємо від них мудрості, зваженості та
стриманості. Всі повинні бути свідомі того, що нині на терези поставлено
долю України та життя громадян нашої держави.

Ректор Національного університету „Львівська політехніка“, голова Ради ректорів Львівщини Юрій Бобало; ректор Львівського національного
аграрного університету, заступник голови Ради ректорів Львівщини Володимир Снітинський; перший проректор Львівського національного
університету імені І. Франка Василь Височанський; проректор Національного медичного університету імені Д. Галицького Анатолій Магльований; перший проректор Львівської комерційної академії Петро Куцик; проректор Національного університету ветеринарної медицини
і біотехнологій ім. С. Ґжицького Володимир Стибель; ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк; ректор Львівської національної
академії мистецтв Андрій Бокотей; ректор Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка Ігор Пилатюк; ректор Львівського
державного університету фізичної культури Євген Приступа; ректор Національного лісотехнічного університету України Юрій Туниця; проректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тарас Рак; ректор Львівської державної фінансової академії Петро
Буряк; ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка Надія Скотна; ректор Львівського інституту менеджменту
Петро Яницький; ректор Львівського інституту економіки і туризму Ігор Бочан; заступник голови Львівської обласної організації профспілки
працівників освіти та науки України Ганна Долішня; в.о. директора департаменту освіти і науки ЛОДА Роман Бабій
19 лютого 2014 року
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напередодні

К

онференцію трудового колективу Львівської політехніки, яка мала відбутися 20 лютого,
відтермінували. Пропозицію ректора професора Юрія Бобала через новий виток ескалації
насильства, загибель людей перенести її на інший час, коли ситуація в країні стабілізується,
підтримали всі делегати

Разом до перемоги
Політехніки хвилиною мовчання
вшанували пам’ять загиблих, а потім
спільно із академічним та студентським капеланами — отцем Тарасом
Жеплинським і отцем Юрієм Остапюком помолилися і заспівали „Вічную
пам’ять“.
Присутні активно обговорювали
ситуацію в державі та дальші дії академічної спільноти університету. Слова
попросив голова Колегії та профкому
студентів і аспірантів університету
Богдан Поліщук. Він поінформував,
що на Майдані під час студентського
віча біля пам’ятника Тарасові Шевченку на заклик Студентської ради

Львова молодь вирішила припинити
відвідування занять. Натомість студенти беруть участь у формуванні загонів самооборони, яка захищає Львів
від ймовірних нападів мародерів або
несвідомих громадян. Очільник студентського самоврядування попросив
розуміння і підтримки професорськовикладацького складу. Зокрема, йдеться про те, аби викладачі не вели обліку
відсутніх на парах.
Юрій Ярославович розповів про
посилення охорони території і корпусів Політехніки, а також Студмістечка. Зокрема, вдвічі збільшено кількість
охоронців, а також створено загони

Звернення

академічної громади Національного
університету „Львівська політехніка“
Освітяни! Українці! Українська держава та її цілісність у не
безпеці!
Ми, академічна громада Національного університету „Львівська
політехніка“, різко засуджуємо злочинні дії влади, на чолі з президентом Януковичем, стосовно українського народу.
Вважаємо, що причиною трагічних подій в Україні є узурпація влади злочинним кланом Януковича, котра відбулася
у 2010 році внаслідок неправомірної відміни Конституції взір
ця 2004 року.
Після тримісячних протистоянь, а також цинічних та брутальних дій влади під час перемовин, Янукович і його маріонетковий уряд оголосив війну своєму народові. Надія на мирні
перемовини з підступною владою є марною, оскільки провладна
більшість Верховної Ради самоусунулася від вирішення політичної кризи у державі.
Зараз на вулицях і майданах Києва та більшості міст України
практично ведуться бойові дії — влада воює з народом. Україна
втрачає своїх найкращих синів та дочок — кількість загиблих
сягає вже десятків, а може, і сотень, поранених — тисячі.
Вважаємо, що Янукович як Президент втратив свою легі
тимність і підлягає кримінальній відповідальності за всі події, які відбуваються в Україні, починаючи від 30 листопада
2013 року.
Закликаємо всіх українців, освітян та студентів стати на захист нашої Батьківщини і дати організовану відсіч бандитській
владі Януковича. Всім, кому не байдужа доля України і хто відчуває необхідність та має спроможність, — їхати у Київ. Усім
на місцях активно організовуватися для контролю ситуації на
вулицях наших міст та поселень і попередження вандалізму та
безчинств.
Звертаємося до академічних громад усіх навчальних закладів
України активно долучатися до спільної справи — порятунку
нашої державності!
Спільно до перемоги! Україна понад усе!

самооборони (500 осіб). Вхід у всі навчальні корпуси університету після
18-ї години заборонено. Крім цього,
він запевнив, що, як і раніше (під час
зимової сесії), студентів не переслідуватимуть за їхні політичні погляди.
Звернення від академічної громади
Політехніки зачитав керівник страйкому університету — голова профкому
працівників Володимир Гайдук. Директор Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою Ірина
Ключковська озвучила звернення від
ради Товариства „Просвіта“. Публікуємо тексти заяв.
Тетяна ПАСОВИЧ

Звернення
Ради Товариства „Просвіта“
до академічної спільноти
Львівської політехніки
Розпочався новий виток насильства над мирними
демонстрантами. Ми вражені вбивством мирних
протестувальників, серед яких медичні працівники, студенти університетів, сотні поранених.
Снайпери з дахів будівель прицільно розстрілюють людей. Серед майданівців є наші випускники,
студенти, їхні батьки й матері.
Ми не маємо права стояти осторонь. Наша
мовчанка діє на користь ворогів України. Досить
пасивно спостерігати за подіями.
Що можемо ми, політехніки:
1) разом зі студентами брати участь у протестних акціях;
2) долучитися до заходів і до загонів самооборони для підтримки порядку в місті, Політехніці
та студентських гуртожитках;
3) проводити роз’яснювальну роботу зі студентами з метою недопущення актів мародерства,
провокаційних дій та інших дестабілізаційних
чинників;
4) підтримати діяльність страйкового комітету;
5) долучитися до інформування наукових та
освітніх кіл Сходу та Півдня України, використовуючи всі можливі контакти, зокрема й приватні.
Товариство „Просвіта“ для підтримки Майдану зібрало і передало в штаб на цільові потреби 90000 грн. Дякуємо. Звертаємося до всіх із
проханням продовжувати пожертви на потреби постраждалим, якими переповнені шпиталі
Києва.
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вручення дипломів

У

Політехніці триває випусковий сезон. Минулого тижня дипломи отримали випускники
інститутів прикладної математики та фундаментальних наук і комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології

„Тримайте голову прямо і дивіться вперед“
У понеділок, 17 лютого, молодих
фахівців привітали у ІМФН. Кафедри інституту випустили 10 спеціа
лістів і 68 магістрів (20 магістрів
мають дипломи з відзнакою). Документи про вищу освіту випуск
никам вручив директор ІМФН професор Петро Каленюк. Це фахівці
таких спеціальностей, як прикладна математика, математичне та
комп’ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, соціальна інформатика,
прикладна фізика та міжнародна
інформація. Вручення дипломів
відбулося в ІV навчальному корпусі, а не, як є зазвичай, в актовій
залі головного корпусу. Як пояснили
в деканаті ІМФН, для урочистості
назбиралося замало випускників.
Після вручення дехто з випускників
таки прийшов до головного корпусу
пофотографуватись.
А от абсольвенти ІКТА в четвер
зібралися вже в головному корпусі.
Загалом 8 кафедр інституту підготувало 355 фахівців (з них 64 тих,
хто отримав дипломи з відзнакою):
184 магістри, 167 спеціалістів (плюс
також дипломні проекти захистили
двоє спеціалістів і двоє магістрів,
які закінчили теоретичний курс ще

у попередні навчальні роки). Щоправда, знову ж таки на вручення
прийшли не всі, а десь 40 осіб не мог
ли отримати дипломи, бо їх вчасно
не надіслали з МОН. Також наукові
сили ІКТА поповнило 20 аспірантів,
які захистили дипломні проекти ще
у листопаді.
На врученні директор інституту
професор Богдан Стадник закликав вшанувати хвилиною мовчання
пам’ять розстріляних на Майдані
у Києві. Потім звернувся до тих, хто
починає новий етап у житті:
— Ви йдете у самостійне життя,
вам самим треба буде приймати рі-

шення, використовувати свої знання, і я бажаю, щоб ви ніколи не
ходили з опущеною головою, щоб
тримали голову прямо, дивилися
вперед!
Проректор із наукової роботи
Політехніки Зорян Піх зазначив,
що диплом Політехніки працедавці визнають запорукою „правдивої
технічної освіти“, і випускники
беруть на себе „зобов’язання відповідально ставитися до своїх
обов’язків і підтверджувати високе звання політехніка“. Проректор
сказав молоді у мантіях і конфедератках:
— Звертаюся до вас як до метрологів, для яких важливими є точність вимірювання, відповідність
стандартам. Ви є тими людьми, які
повинні стежити, щоб як у промисловості, так і в суспільстві все діяло
чинно, правильно і цивілізовано.
У буремні для Польщі часи папа Іван
Павло ІІ сказав полякам „Не бійтеся!“, і я вам скажу „Не бійтеся! Бійтеся тільки неправди і лицемірства“.
Ставте такі вимоги до себе і свого
оточення — саме це в підсумку визначає наш поступ!
Ірина ШУТКА

академічна мобільність

Нагадали про Програму Фулбрайта

Я

кщо до 16 травня цього
року подасте свою канди
датуру на участь у Програмі
імені Фулбрайта й Інститут
міжнародної освіти (Institute
of International Education) вас
відбере, то восени 2015-го вже
будете починати навчання
у США. Про це 18 лютого на
презентації у Львівській По
літехніці розповіла директор
Програми імені Фулбрайта
в Україні Марта Коломієць.
Зустріч, на яку переважно при
йшли студенти, організував
відділ міжнародних зв’язків
Політехніки.

Марта Коломієць зосередила увагу на програмі Fulbright Graduate
Student Exchange Program, яка до-

зволяє студентам старших курсів
(бакалаврам), випускникам вишів
поїхати на два роки на магістерську
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програму. Для цього треба заповнити
аплікацію на сайті www.fulbright.org.ua,
визначитись із тим, у якому напрямі
хочете працювати (до слова, дипломований філософ при бажанні може
вдосконалювати навики фотографа)
і в якому університеті (від коледжу
до Гарварда), тоді написати есеї й викласти свою мотивацію. Той, хто проходить, має скласти іспити — мовний
TOEFL і тест на перевірку математичних, мовних та аналітичних навичок.
Цьогоріч за студентською програмою
до США поїде 28 українців.
На зустрічі можна було дізнатися і про інші програми для науковців — Fulbright Faculty Development
Program (до 40 років), Fulbright
Scholar Program (для кандидатів і док-
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торів наук, дослідників та аспірантів). Серед умов участі у конкурсах на
отримання фулбрайтівських стипендій — громадянство України, вільне
володіння англійською. До слова,
учасники Програми ім. Фулбрайта мають право брати до США свою сім’ю.
Докладніше на сайті програми.
За 22 роки, впродовж яких Програма ім. Фулбрайта діє в нашій країні,
800 українців навчалося, стажувалося, проводило дослідження у США,
а 500 американців — в Україні. Серед випускників програми — понад
100 представників академічної та наукової спільноти Львова, зокрема і Політехніки.
І. Ш.

матура

Школярі змагалися
з математики
Л
ьвівська академічна гімназія
виступила з ініціативою
організації і проведення щорічної
Малої математичної олімпіади
ім. Ганни Гладунської для учнів
4-х класів.

Мета проведення олімпіади — формування інтересу до поглибленого
вивчення математики, активізація
позакласної та позашкільної роботи
з учнями, виявлення талановитих
та здібних до математики школярів,
розкриття індивідуальних пізнавальних інтересів учнів. Координатором проведення олімпіади стало
управління освіти департаменту
гуманітарної політики Львівської
міської ради.
Ганна Гладунська — вчитель математики, довгі роки працювала
у Львівській академічній гімназії
і представляла професорську еліту
гімназії. Багато поколінь її учнів згадують про неї як про людину, в якій
органічно поєднувалися високі професійні та людські якості. Саме через організацію олімпіади Львівська
академічна гімназія вшановує світлу
пам’ять великої людини, вчителя,
математика.
Цікавим заохоченням від організаторів є те, що переможці Малої
математичної олімпіади ім. Ганни
Гладунської при бажанні зараховуватимуться без вступних іспитів до

1-го класу Львівської академічної
гімназії.
Відбулася Мала математична олімпіада 15 лютого 2014 року в приміщенні ЛАГ.
Організатори заходу були вражені
кількістю охочих взяти в ньому участь.
Учасниками стали 304 учні з різних
початкових шкіл Львова та області. Найактивнішу участь в олімпіаді
взяли 9 навчальних закладів Львова:
ЛНВК ім. В. Симоненка — 36 учнів,
„Джерельце“ — 27, ЛСШ І ст. № 4 – 17,
ССЗШ № 52 ім. М. Лобачевського —
17, СЗШ № 68 – 14 учнів, „Малюк“ —
13, СЗШ № 53 – 13, „Світанок“ — 12 та
СЗШ № 48 – 11 учасників.
За результатами олімпіади визначено таких переможців:
І місце — Владислав Куцик, СЗШ
№ 48,
ІІ місце — Павло Кривень, СЗШ
№ 53,
ІІІ місце — Андрій Косовський,
СЗШ № 65; Макар Кузнєцов, ЛНВК
ім. В. Симоненка; Софія Гимон, СЗШ
№ 32.
Варто відзначити, що 19 учасників Малої математичної олімпіади
ім. Ганни Гладунської набрали не
менше 50 , а 60 учасників — не менше 40, власне, від максимальної
кількості балів.
За інформацією Львівської
академічної гімназії
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коротко
Депутати Верховної Ради
України переголосували проект постанови про
звільнення Дмитра Табачника з посади в. о. міністра
науки і освіти України. За
відповідну постанову № 4175
„Про припинення виконання
обов’язків міністра освіти
і науки Дмитра Табачника“
проголосували 249 народних
депутатів. Переголосувати цю постанову попросив
народний депутат від ВО
„Батьківщина“ Володимир Полочанінов через зафіксовані
журналістами факти неперсонального голосування.
28 лютого 2014 року о 16.00 відбудеться віртуальний
„круглий стіл“ на тему
„Якими мають бути перші
кроки нового міністра освіти
України?“. Організатор —
портал „Освітня політика“.
Модератор — Віктор Громовий, голова Координаційної
Ради Асоціації лідерів освіти
України, заслужений учитель
України. Долучитися до обговорення можна, надіславши
листа на електронну адресу
osvit.portal@ukr.net. Адреса
в Skype: gromovy7.
Нещодавно оприлюднено
результати міжнародного
рейтингу репозитаріїв від
Вебометрікс (Ranking Web
of Repositories) на основі
зібраних даних за січень
2014 року. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки у рейтингу посідає
3 місце серед 36 репозитаріїв
України та 392 місце серед
1746 світових.
Визначено стипендіатів уряду
для молодих науковців. Постановою Президії Комітету
з Державних премій України
в галузі науки і техніки № 1 від
13.02.2014 р. старшому викла
дачу кафедри технології
біологічно активних сполук
фармації та біотехнології
ІХХТ Львівської політехніки
Марині Стасевич призначено
стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих учених.
За матеріалами інформагенцій
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наукові дослідження

Фундаментальні винаходи фізиків

К

Міжнародна співпраця
А все тому, що тут зібралися науковці, які вже давно співпрацюють із
зарубіжними партнерами, тому зі
своїми здобутками вийшли не лише
на міжнародний рівень, а й займають там ключові позиції.
— На кафедрі працює 6 професорів, 16 доцентів, 7 кандидатів фізикоматематичних наук та 2 кандидати
технічних наук, — говорить завіду
вач кафедри фізики професор Іван
Лопатинський. — Торік захистили
кандидатські дисертації 2 особи, докторську — одна. На нашу наукову
еліту ми, власне, й опираємося, працюючи в галузі наукових досліджень
як із закордонними, так і з вітчизняними партнерами. Виконуємо наукову
роботу зазвичай за угодами з різними
навчальними закладами Європи, Азії
й Росії впродовж тривалого часу. Так,
група наших науковців співпрацює
з Інститутом фізики Жешівського
університету. Спільно ми досліджуємо способи отримання плівок і наноструктур та їхні фізичні властивості. Дуже потужна й інша наукова
група, яку очолює професор Григорій
Ільчук. До прикладу, разом із Ґданською політехнікою вони досліджують люмінесценцію напівпровідникових матеріалів та структур. Також
проводять досліди з Університетом
Камеріно (Італія) стосовно бар’єру
Шотткі на основі напівпровідникових нанокластерів у привитому до
поверхні полімерному шарі, а методами атомно-силової мікроскопії
дослідили напівпровідникові нанокластери у полімерному шарі. Разом
із ФТІ ім. А.Ф. Йоффе РАН (СанктПетербург) створюємо та досліджуємо фоточутливі гетероструктури на
основі напівпровідникових матеріалів. Зокрема, вивчаємо залежності
квантової ефективності створених
нашою групою тривимірних сонячних елементів. Для Тайванського текстильного дослідного інституту розробили автономне джерело живлення
на гнучких сонячних елементах, воно
ввійшло в сотню найкращих винаходів світу за 2011 рік.

Науководослідні роботи

| Світлина Катерини Гречин

афедра фізики Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук не належить до випускових,
однак за науковими дослідженнями може дати фору
будь-якій випусковій кафедрі.

Добрих результатів
торік досягли науковці
кафедри й під час виконання науково-дослідSSМолоді науковці Віктор Кусьнеж, Роман Петрусь та
них робіт за рахунок
Володимир Родим творять експериментальні зразки
коштів загального та
сонячних елементів третього покоління
спеціального фондів.
Група дослідників,
якими керує професор Іван Лопатин- зір (професор Михайло Скульський),
ський, синтезувала термоелектричні внаслідок цього створили программатеріали та отримала тонкі плівки, ний комплекс для дослідження конрозробила лабораторні зразки тон- векції та хвильових процесів, прокоплівкових термогенераторів для вели діагностику реальної неоднопідтримки пристроїв для роботи сер- рідної та нестаціонарної структури
ця та термохолодильників.
атмосфери Сонця, побудували моде— До речі, ми можемо запро- лі неоднорідної атмосфери Сонця
понувати такі термохолодильники в структурах грануляції, мезо- та
як медицині для транспортування
супергрануляції тощо.
і збереження органів пересадки, так
Наукова група під орудою Григоі для промисловості. Вони працюва- рія Ільчука виконала моделювання
тимуть без електрики, а лише за ра- та розрахунок оптимальних парахунок різниці температур, — додає метрів наночастинок металів для
мій співрозмовник. — Із професором забезпечення максимального пряІльчуком плануємо працювати над
мого розсіювання світла цих метапроектом, який поєднуватиме наші лів у фотоактивний шар сонячних
термоелементи зі сонячними бата- елементів. Результати фундаменреями. Тобто якщо в такий термохо- тальних досліджень викладачі вилодильник поставити акумулятор, то користовують під час навчального
він працюватиме не лише тоді, коли процесу. Крім цього, торік розробки
світить сонце, а цілодобово. Наші фізиків побували на виставках у Занауковці працюють і над приклад- поріжжі, Києві, Жешові (Польща).
ними дослідженнями та розробками
за кошти державного бюджету. Зо- — Іване Євстаховичу, серед цієї векрема, вони синтезували перспек- ликої кількості винаходів є, мабуть,
тивні напівпровідникові матеріали і речі зовсім нові для світу?
для сучасної електроніки, отримали — Звичайно. Серед нових вироплівки твердих розчинів, які широ- бів — тонкі плівки CdS із вбудовако використовують у мікро-, опто-, ними масивами наночастинок золоакусто-, магнітоелектроніці. Вна- та; серед нових видів технологій —
слідок дослідження структури і фі- фізико-хімічні основи технології
зичних властивостей магнітних ма- одержання масивів наночастинок
теріалів для мікро- і наноелектроніки золота у тонких плівках CdS; серед
(керівник професор Степан Ющук) нових матеріалів — зразки синтеодержали дрібнодисперсні порошки зованих термоелектричних матерімагнетиту, а методом ядерного гам- алів. Удосконалено також існуючі
ма-резонансу дослідили їхню магніт- технологічні процеси, зокрема —
ну мікроструктуру.
фізико-хімічні основи технології
Як відзначив Іван Євстахович, одержання масивів наночастинок
упродовж минулого року науковці
золота шляхом термічного відпалу.
кафедри досліджували окремі задачі
спектральної діагностики Сонця та
Катерина ГРЕЧИН
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на ринку праці

„Х

то? Ліхтарник?..“ — перепитаєте. Так, була колись така романтична професія: розносити
міськими вулицями вогняне світло. Та з електрифікацією потреба в цьому відпала… Чому
і як зникають та з’являються професії? Які затребувані нині? А які будуть через років 20 – 30?

Інженерні спеціальності були,
є і будуть потрібні
Непотрібними їх зробили
Крім науково-технічного прогресу,
на ринок праці впливає стан світової економіки. Водночас дуже багато
залежить від державної політики.
Про українські „національні особливості“ говорить начальник відділу працевлаштування та зв’язків
з виробництвом Львівської політехніки Олег Логуш:
— Зникнення чи зменшення попиту на певні спеціальності
обумовлене як об’єктивними, так і
суб’єктивними факторами. В Україні
велику роль відіграло знищення підприємств, пов’язане зокрема з „прихватизацією“, а також відсутністю
навіть приблизного плану розвитку
економіки держави загалом і нашого регіону зокрема. Внаслідок багато
спеціальностей здаються непотрібними, але насправді їх такими зробили штучно. Наприклад, нині Україна
в основному завозить готові нафтопродукти з різних країн, а можна завозити і переробляти її з власними
покладами нафти. А власне виробництво — це ж податки, зайнятість,
зростання рівня життя людей, регіону, всієї пов’язаної з галуззю інфраструктури. Або згадаймо про те, що
Львів був потужним центром радіоелектроніки всесоюзного рівня: „Кінескоп“, „Полярон“, інші заводи. Чимало з них у радянський період були
зорієнтовані на потреби військовопромислового комплексу, і з проголошенням незалежності України
в основному через зменшення чи
відсутність замовлень просто зникли; самій же Україні, як вирішили,
армія непотрібна… Ті підприємства
можна було перепрофілювати, але
цього не зробили. Загалом нині тенденції на українському ринку праці
визначаються, на жаль, дуже повільним переходом країни до ринкової
економіки, і часто методами ручного
керування економікою.
Проблему Олег Іларійович вбачає у невмінні чи то небажанні ра-

ціонально використати колишні потужності, природні багатства. Чому
не інвестуємо в село (переробні підприємства з виготовлення екологічно чистої продукції) чи розвиток
альтернативної енергетики? Чому
замість підтримки свого „Луганськ
тепловозу“ купуємо дорожезні й ненадійні „Хюндаї“?.. Співрозмовник
„Аудиторії“ каже:
— Найбільші наші біди — в наших головах, свідомості, небажанні змінювати ситуацію. Потрібен
аналіз тенденцій, програма конкурентоспроможного виробництва.
У розвитку деяких спеціальностей
перешкоджає і надзвичайно високий
рівень корупції в державі.

У фаворі
Вища школа не може відповідно не
реагувати на запити ринку праці.
Але як би не було, наголошує Олег
Логуш, університет мусить берегти
свій унікальний досвід (не відмовлятися від спеціальностей із багатою
історією, кафедральними напрацюваннями), ставити передовсім на
якість підготовки (якщо, наприклад,
йдеться про „модні“ економічні спеціальності, то важливо випускати
грамотних, кваліфікованих фахівців — тільки такі спеціалісти витримуватимуть конкуренцію).
Дещо на ринку праці залишається незмінним: „були, є і будуть потрібні“ класичні інженерні спеціальності. Не надто популярні нині
робітничі професії, проте, в Україні робочі руки таки потрібні: це засвідчують вакансії (токар, слюсар)
у центрах зайнятості, на ярмарках
кар’єри. А ось ключовим сектором
зайнятості стає сфера послуг і підприємництво, де визначальним є інтелект. А на вершині списку — сфера
інформаційних технологій.
— Обчислювальна техніка розвивається семимильними кроками,
і так буде далі. У нас ІТ-компанії
піднялися завдяки тому, що ро-

блять високоінтелектуальний продукт, а їхні основні замовники —
за кордоном. Політехніка (два
комп’ютерні інститути, ІТРЕ) гарно
співпрацює з різними компаніями:
це SoftServe, GlobalLogic, ЕLEKS,
інші, — розповідає начальник відділу Політехніки.

Прогнози
Йдучи за технологічними, економічними, соціальними змінами,
ринок праці списує деякі професії в історію. Роблять навіть певні
прогнози. Так, невеселе майбутнє
передбачають для таких занять, як
листоноша (йому нічого буде розносити) або складальник на конвеєрних лініях (процеси фізичної
праці автоматизують). Функції
деяких спеціалістів (водія, бухгалтера, бібліотекаря, касира тощо)
перебиратимуть на себе роботи або
ком’ютерні програми, прогнозують
оглядачі. Таку „наукову фантастику“ не всі сприймають однозначно.
А Олег Логуш наголошує: у будьякій діяльності центральною завжди буде людина.
Веселкове майбутнє чекає на тих,
хто працює з інформацією. Про те,
як зберегти і поліпшити здоров’я та
забезпечити продуктами населення планети думатимуть біоінженери. Низка професій майбутнього пов’язана з охороною довкілля,
енергозбереженням і розвитком
альтернативної енергетики. Трохи
видозміниться архітекторська праця: зодчі творитимуть інфраструктуру для перебування в космосі, урбаністи впорядковуватимуть життя
наших міст на Землі. Кількість міських мешканців зростатиме, і порозумінню між людьми різних культур,
інтеграції мігрантів сприятимуть
експерти з абсорбції. А збагнути виклики нового світу допомагатимуть
психологи й біоетики.
Ірина ШУТКА
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Шевченко на Майдані
української свободи

Т

арас Шевченко у шоломі, за плечима респіратор, караючий гнівний
погляд — таким бачать у цей відповідальний за долю України час,
у рік 200-літнього ювілею, нашого великого Поета, національного Генія
і Пророка художники Євромайдану. Бо такою є українська новітня
історія, бо напередодні цьогорічних ювілейних святкувань Шевченко
своїм словом і духом був з нами на великих і малих майданах і допоміг
нам порвати кайдани.

Ні сучасне України, ні минуле від
часу виходу „Кобзаря“, ні прийдешнє не можемо уявити без Шевченка,
без його поетичної сили і духовної
висоти. Ми піднімалися, зміцнювались, утверджувались як нація з невмирущими інвективами його розуму
і серця. І ті, які в трагічні дні січня
цього року впали від ворожої кулі чи
нелюдських катувань, — найперші
його діти. Ось стоїть проти чорної
сили беркуту білорус Михайло Жизневський, піднімається на вежу (колону?) спокійний безстрашний вірменин Сергій Нігоян і падає зі словами „Борітеся — поборете!“. Чи ж
думали мої колеги-геодезисти, яку
долю підготувала Доля для нашого
випускника інтелектуала-патріота
Юрія Вербицького? За час зимового
повстання геройською смертю полягли в боротьбі за Україну сотні відважних повстанців.
І сьогодні в генах, у крові тисяч,
мільйонів, хто вийшов на майдани
України за честь, за гідність, за свою
землю, за право, проти тиранії, сва-

вілля, визиску, брехні пульсують
слова великого Українця:
Свою Україну любіть,
Любіть її… Во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Творчість Шевченка, його постать стала наріжним каменем нашої національної будови. Для Шевченкової поезії домінантними були
слова: „Україна, Бог, Правда, Воля“.
Для нього вони стали не просто словами, а сутністю існування народу,
його боротьби, болю, відчаю, доброти і шляхетності.
Повторюючи за Шевченком ці
високі слова, нас не може не вражати сила поетової думки, її проникненість у майбутнє, віра в прийдешнє України. Своїм духовним зором
він бачив через століття, через віки.
Встане Україна,
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

SSТ. Шевченко. Автопортрет.
Олівець. 1845.

Ця поетова віра, виголошена таким пристрасним словом, не могла
пропасти, канути в Лету, її мусили
почути як сучасники, так і наступні
покоління.
Його безсмертні твори „І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Украйні і не в Украйні
моє дружнєє посланіє“, „Давидові
псалми“, „Стоїть в селі Суботові“,
„Великий льох“, „Холодний Яр“,
„Три літа“, які поет писав із такою
швидкістю в кінці 1845 р., що, здавалося, саме Провидіння водило його
рукою, ніколи не втратять своєї натхненної сили і поетичної краси.
І сьогодні, через події на Євромайдані особливо загострено сприймається його знаменитий „Кавказ“.
Бо „Кавказ“ — це мірило людяності
і моральної висоти; це ставлення до
так званих нецивілізованих „малих
народів“, яке в епоху Пушкіна і Шевченка навіть для найосвіченіших
і найгуманніших європейців взагалі було не на часі… Право визначати потребу нечисельних народів на
свою політичну самоорганізацію, на
самостійне життя видавалося за речі
штучні, нікому не потрібні.
Всі ми добре пам’ятаємо романтичного байронівського „Кавказского пленника“ О. Пушкіна з його
апофеозом у кінці поеми звитяжній
російській армії і конкретним —
„покорителям“ Кавказу:
И воспою тот главный час
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Поднялся наш орел двуглавый…
Но се — восток подъемлет вой!
Поникни снежною главой,
Смирись Кавказ: идет Ермолов!

SSЯ. де Бальмен. Кімната в будинку Т. Волховської. Олівець.

На Кавказ Росія ввела 250-тисячну армію: регулярних і нерегулярних батальйонів, кінноти і по-
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льових гармат. Річне забезпечення
данські душі. Сама ж імцікавило, він розпитуна утримування війська становило
перія перед світом повав про найменші по30 млн. рублів.
давала свої сатрапські
дробиці тамтешнього
Коли Шевченко писав свій знавправи і безчинства як
побуту…“.
менитий „Кавказ“, війна входила
місію „просвещения“,
Смерть близької
вже у третю стадію. Наприкіняк благо для „диких плейому за духом людиці XVIII — початку XIX століть гомен“ бути прилученими
ни графа де Бальмена,
ловним завданням російської армії
до цивілізаційного пострашна своєю безбуло відрізати корінне населення
ступу.
глуздістю, водночас
(горян) від Чорного моря та витісЧи знав Т. Шевченко
в офіційному лукавнити їх із долин у гори. На другій
про ситуацію на Кавкастві піднесена до гестадії прокладали укріплені лінії
зі? Безперечно. Цьому
ройства, викликала
та дробили територію, що змушує свідчення в спогадах SSТ. Шевченко.
могутні поетичні рефвало і оборонців своєї землі, і насучасників, в аналізі Портрет Й. Рудзинського.
лексії.
селення відступати глибше в гори.
подій і зустрічей поета Олія. 1845.
Зрозуміло, що для
Третя стадія наступу імперії на
у 1843 – 45 рр.
Шевченка де Бальмен не був „одним
Кавказ була найжорстокіша — заПоему „Кавказ“, присвячену
із багатьох“ — письменник і художстосовувалась тактика спаленої
„Искреннему моему Якову де Бальник-аматор, він разом із художземлі („поражать население и уничмену“, Т. Шевченко написав 18 лисником М. Башиловим ілюстрував
тожать аулы… уничтожать хлеб
топада 1845 р. в м. Переяславі.
рукописний „Кобзар“ поета. Бував
и запасы… “). Ці та інші цитати про
Вважають, що з графом де Бальпоет і в маєтку братів де Бальменів
методи усмирення горців подано
меном Шевченка познайомив на
у с. Ліновиця біля Пирятина.
в книзі І. Дзюби „Тарас Шевченко.
балу у Волховської у червні 1843 р.
Дуже особистісне звернення:
Життя і творчість. — 2-ге вид., доротмістер Й. Рудзинський. Хочемо
І тебе загнали, мій друже єдиний,
опрац. — К. : Вид. дім „Києво-Мозвернути увагу на олійний портрет
Мій Якове добрий! Не за Україну,
гилянська академія“, 2008“.
Й. Рудзинського, датований 1845 р.,
А за її ката довелось пролить
Озвіріння і садизм демонструвахоч деякі дослідники вважають, що
Кров добру, не чорну. Довелось запить
ли не тільки звичайні „солдатушки“,
портрет міг бути написаний ще
З московської чаші московську отруту! —
але й високі чини. Збереглися свід1843 р. в С.-Петербурзі. Це був печення про генерал-лейтенанта
ріод, коли Т. Шевченко власстає трагічною темою української
О. Вельямінова, який, команне як портретист старався
долі, приневоленої чужою службою,
дуючи Кавказькою армією,
дещо відходити від школи
приреченої на безвихідь во ім’я злої
фактично благословив
Академії, де каноном були
слави ворога.
звичай колекціонувати
класичні засади краси
Глибоко емоційний мотив певідрубані голови горі гармонії, зосередивреростає у загальний заклик проти
ців. „За каждую голову
шись більше на психотиранії, визиску, несправедливості.
Вельяминов платил
логічних тонкощах
Напевно, небагато у світовій літерапо червонцу и череі внутрішньому світові
турі прикладів, щоб поетичний твір
па отправлял в Акапортретованого.
через століття був би таким актуальдемию Наук“.
З портрета майже
ним і мав би таку життєствердну тиПро цей „рицардіагонального рараноборчу силу, як „Кавказ“ Т. Шевський“ звичай розкурсу на нас дивитьченка.
повідає і Александр SSЯ. де Бальмен.
ся смаглявий красень
Образ нескореного Прометея,
Дюма, який був на Автопортрет. Олівець.
офіцер із дуже характакий органічний в поемі, в культуКавказі, у своїх подотерними запорізькиру еллінів перейшов власне із каврожніх замітках, зокрема в розділі
ми вусами.
казьких племен і став одним зі зна„Головорізи“. І дальше для того,
Чи це все, що залишилося від
них світових міфів.
щоб справно вести реєстр вбитих
славного Запорожжя? На мундирі
Цей образ, як і звернення до
і витрати на винагороду „За каждую
чітко виписані відзнаки імперії за
„лицарів великих“, стає бажанням
отрубленную голову горца назначабойові заслуги на Кавказі…
перемоги добра над злом, стверлось вознаграждение в 10 рублей.
Офіцер Й. Рудзинський брав
дженням свободи як права людини
Князь Мирский, питавший, разумеучасть у каральних експедиціях на
на землі.
ется, отвращение к этим кровавым
Кавказі і міг поділитися з ШевченБорітеся — поборете,
трофеям, счел достаточным, чтобы
ком деталями і щодо побуту горців,
Вам Бог помагає
доставлять только правое ухо“.
і щодо „звитяжних“ операцій російЗа вас правда, за вас слава
Впізнаєте методи, такі живучі
ської армії.
І воля святая!..
впродовж віків з кривавим почерком
Багато особистих спостережень
беркутів, грифонів, якими списані
і переживань про кавказьку людність
Ці пророчі слова допомогли нам
цілі сторінки російської історії?
повідав Шевченкові його приятель,
напередодні 200-ліття Поета здійІ що характерно? Після всіх цих
про що він сам подає у спогадах про
снити його святий заповіт.
зачисток, після нелюдських спосопоета, О. Чужбинський (Афанасьєв):
бів упокорення народів ішов з кади„Ось сядь лишень та розкажи мені
Христина БУРШТИНСЬКА,
лом московський піп, утверджуючи
про Кавказ і про черкесів. Довго
голова Товариства „Просвіта“
право російського бога на вірнопідми розмовляли про горців, його все
Львівської політехніки, професор
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євромайдан

Українці вимагають люстрації
П

ісля запеклого тримісячного протистояння режим Януковича
впав. Український народ вистояв у боротьбі за свою державу.
Але якою ціною? І чи безповоротно?

Хроніка подій
Упродовж останнього тижня події
в Україні розвивалися шаленими
темпами. У вівторок, 18 лютого,
коли на заклик опозиційних лідерів
протестувальники рушили до будівлі парламенту, щоб під час засідання Верховної Ради депутати розуміли, що Майдан налаштований
рішуче, їх зустріли силовики автоматними чергами і світлошумовими гранатами. Була інформація
й про снайперів. Щокілька хвилин
з’являлися повідомлення про загиблих. Тіла чоловіка і жінки пенсійного віку залишалися тривалий
час на Інститутській біля загонів
„Беркуту“, які продовжували стріляти. Загалом за день нарахували
близько 30 вбитих.
Після добового перемир’я четверговий ранок розпочався із пострілів снайперів — стартувала
так звана „антитерористична операція“. За словами очевидців, ті цілились і в силовиків, і в протестувальників (здебільшого в сотників
самооборони). Очевидно, перші
постріли мали спровокувати силовиків на ще більшу жорстокість до
повстанців — мовляв, стріляють
протестувальники. Однак, як показали журналістські розслідування, будівлі, з яких вівся прицільний
вогонь, два дні перед тим були захоплені силовиками, тобто майда-

нівці доступу до них не мали.
Спроби лідерів європейських
держав додзвонитися до тоді
ще президента Януковича
були безрезультатні, а ті, хто
зміг з ним зв’язатися, не могли
переконати припинити криваву розправу.
Врешті-решт міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі та Спеціальний представник Президента РФ
прибули на термінові переговори,
результати яких опозиція озвучила на Майдані: Янукович погодився повернутися до Конституції
2004 року, вивести силовиків із центру Києва, однак навзаєм вимагав
від протестувальників відступити.
А перевибори, відповідно до цих
домовленостей, мали би відбутися
не пізніше грудня. Але Майдан така
угода не влаштовувала. Втихомирити народ змогла тільки молитва
(вона допомагала встояти Майдану
всі три місяці).
На сцену піднявся один із простих майданівців львів’янин Володимир Парасюк і заявив: після масового вбивства людей, сотень покалічених і затриманих — жодних
перемовин, тільки негайна добровільна відставка Януковича і перевибори вже, а не у грудні, та встановив термін: до 10-ої ранку 22 січня,
в іншому разі повстанці підуть у наступ зі зброєю.

Переломний
момент
Вочевидь, ця рішучість оборонців додала
впевненості опозиційним лідерам. І, мабуть,
таки нарешті налякала
представників влади.
Починаючи з вечора
п’ятниці, Верховна
Рада запрацювала без
вихідних. Провладні
депутати почали масово виходити з партії
регіонів. Народні обранці конституційною

більшістю одна за одною голосували за постанови, які відновлювали дію Конституції 2004 року,
припинили „антитерористичну
акцію“, відмінили мовний закон
Ківалова-Колесніченка, скасували
скандальні закони від 17 лютого,
декриміналізували статтю, за якою
було ув’язнено Юлію Тимошенко
(вона вже на волі й побувала на
Майдані) тощо. Прийняли відставку спікера В. Рибака (тимчасовим
головою Верховної Ради обрали
Олександра Турчинова), першого віце-спікера І. Калетника, відправили у відставку В. Захарченка
(в. о. міністра внутрішніх справ
обрали Арсена Авакова) та деяких
інших міністрів (серед них й очільника МОН Д. Табачника). Зокрема,
призначено керівників силових
відомств — СБУ Валентина Наливайченка, прокуратури Олега Махніцького. Було звільнено практично всіх ув’язнених.
Позаяк місце перебування Януковича досі невідоме, у зв’язку
з його самоусуненням від виконання
обов’язків Президента у неконституційний спосіб, ще в суботу парламент призначив дострокові президентські вибори на 25 травня цього
року. 25 лютого офіційно стартувала передвиборча кампанія. Тимчасовим главою держави призначено
спікера парламенту. ЄС визнає нову
владу.

Це ще не перемога
Найвищі посадові особи держави, які вже позбулися своїх крісел
не лише за моральними законами,
а й відповідно до постанов парла-
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менту, намагалися покинути межі
України. Як запевняють нові очільники силових відомств, нікому з них
це не вдалося. Однак і затримати нікого з них ще також не змогли.
Після того, як відкрили резиденцію в Межигір’ї, люди були шоковані
неймовірною розкішшю будівель,
інтер’єру, екстер’єру, автопарком
раритетних автомобілів тощо. Ще
більший шок — після відвідин будинку колишнього генпрокурора
Пшонки та регіонала Юрія Іванющенка.
Страшенно дорогі меблі, облицювальні матеріали, золоті речі
і багато-багато інших предметів
розкоші купувалися за шалені суми.
В поспіху втікачі залишили накладні
про закупи за суми з багатьма нулями та купу інших компрометуючих
документів.
Але головна вимога Майдану —
не зміна прізвищ і персоналій,
а зміна системи. І саме зараз є можливість такої революції в умах і настроях, у ставленні до керування
державою. Протестувальники налаштовані рішуче. Вони активно
обговорюють на вулиці і в соц
мережах можливих кандидатів на
високі посади, нагадують, що джерело влади — народ і вимагають
люстрації. Майдан обіцяє не розходитися, доки не відбудеться повне оновлення влади.
Важливо, щоб політики розуміли, що в наш вік новітніх технологій
інформація розлітається миттєво.
А нація вже піднялася й мобілізована. Люди готові жити за правилами

самі і не дозволяти
їх порушувати іншим, незалежно від
посади і статусу.
А ще — за усім,
що діється, відтепер
спостерігає Небесна
Сотня — полеглі герої, які оборонялися
лише дерев’яними
чи бляшаними щитами й пластмасовими шоломами (як
свідчать дірки від
куль, — дуже ненадійний захист), під
прицільним обстрілом витягували з поля бою поранених побратимів. Хтось із них казав,
що це не найгірша смерть (найбільше
вбитих 20 січня, отож тепер саме цю
дату варто було би вважати справжнім днем захисника Вітчизни)…
Своєрідним гімном, під який усіх їх
проводжали в останню путь з Майдану, стала улюблена пісня одного
з найперших полеглих від пострілів
силовиків білоруса Михайла Жизневського — лемківська „Пливе кача“.
Тепер кожен політик повинен
чути цю мелодію в голові безперестанку, а кожен, хто несе хабар чи
вимагає його, — мати перед очима
очі всіх, кого поховали за лічені дні
велелюдними зібраннями в містах
і селах усієї України. Впродовж
трьох днів у нашій державі було
оголошено жалобу. Та скорбота
триває й досі.
Попереду ще багато праці: і над
собою, й над об’єднанням України.

Небесна Сотня
наказала нам ЖИТИ!
Ректорат, профком працівни
ків та профком студентів і ас
пірантів Національного уні
верситету „Львівська політех
ніка“ висловлюють співчуття
всім родинам Небесної Сотні
та закликають до національно
го примирення і порозуміння.
Минулого тижня відійшли у віч
ність, без сумніву, найкращі та
найінтелігентніші люди України. Вбиті Українські полум’яні
серця — герої, котрі боролися за
волю України.
Але вони не просто боролися

СУСПІЛЬСТВО

й загинули: вони залишили нам
великий спадок — Жити!
Жити — заради майбутнього
всіх людей!
Жити — заради примирення
і порозуміння між українцями
Сходу і Заходу, Півдня і Півночі!
Жити — заради великої незалежної й потужної європейської
держави — соборної України!
Закликаємо всіх політехніків, усіх небайдужих людей долучитися до вшанування пам’яті
загиблих і збирання коштів для
родин Героїв.
Слава Україні! Героям слава!
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Сумно і страшно слухати, як Севастополь зустрічає „найстаранніший“ у приборканні протестів
зброєю „Беркут“ квітами і вигуками
„Молодцы“ і „Спасибо“. Прикро,
що одіозний комуніст із Полісся
з істеричним розпачем побивається
над постраждалими від ленінопаду
пам’ятниками, ні словом не згадавши про людські жертви. Але надія є,
бо рішення скинути ідола в Миколаєві ухвалив мер міста і його підтримало чимало активних людей.
У Харкові Майдан повстав навіть
проти одіозних Кернеса і Добкіна, прихильників змін стає дедалі
більше.
І головне: у нас немає ілюзій і ейфорії, як це було у 2004-му. Ніхто не
тріумфує, мовляв, ми вже перемогли, і не зітхає полегшено. Український народ готовий до праці.
Тетяна ПАСОВИЧ

Львівським
політехнікам-учасникам
Євромайдану —
СЛАВА!
Ректорат, профком працівників та проф
ком студентів і аспірантів Національного університету „Львівська політехніка“
висловлюють своє захоплення громадянською позицією і героїчними діями студентів та викладачів Львівської політехніки — одних із найактивніших учасників
Євромайдану.
Ваш палкий патріотичний порив здолати і знищити злочинний корупційний
режим став яскравим прикладом для всіх,
хто поставив собі за мету дальшу розбудову Української незалежної соборної
держави.
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скорбота

наш календар

Вічна пам’ять Героям

Пам’ятні дати

24

лютого 2014 року студенти
та викладачі Інституту під
приємництва та перспективних
технологій вшанували пам’ять
загиблих майданівців, які обстою
вали права українського народу.
Мітинг пройшов під гаслом „Не
бесна Сотня на варті…“.
За офіційними даними, серед загиблих є 13 вихідців зі Львівщини. Студенти та працівники схилили голову
в скорботі та із запаленими свічками
вийшли на подвір’я перед корпусом
інституту.
Щирою молитвою, студентською
панахидою люди просили „спокою
душам усопших, вічної пам’яті невинно загиблим Героям Майдану“,
які загинули виборюючи Правду та
Справедливість.

Плакало небо, стогнала земля,
Додолу схилялись дерева,
Бо раптом наткнулось крило журавля
На кулю сліпу металеву…
І зойком тужливим відлуння гуло,
І небо з розпуки ридало,
І впало униз журавлине крило,
А сили піднятись не стало…
Стоїть Україна — сувора й німа,
У небо птахів проводжає.
Дороги назад журавлям вже нема,
Високо Господь їх чекає.
По всій Україні: „Синочку! Не йди!“
„Татусю! А що буде з нами?!“

Зі словами скорботи виступив
директор інституту Йосип Хром’як:
— Україна оплакує своїх героїв,
матері оплакують своїх синів, діти —
батьків. Пролита кров зобов’язує нас
усвідомити відповідальність кожного за долю країни, за її майбутнє.
Це вимагає активної позиції і дії.
Ми схиляємо голови перед світлою
пам’яттю Небесної Сотні, які віддали життя за Україну та її майбутнє.
Від імені викладачів до присутніх
звернулися доцент Володимир Козяк, старший викладач Юлія Князик,
від імені студентства — авторка цих
рядків.
Ти віддячиш Героям, якщо житимеш гідно!
Євгенія Малярчук,
голова колегії студентів ІППТ

Летять журавлі. Виростають хрести.
„Герої!“, — летить над світами…
Цей біль робить сильними кожного з нас,
Ця лють спонукає до дії.
Герої пішли…але дали нам час,
Щоб ми не розбили надії
Й країну з’єднали у серце одне.
Від горя немає ще ліку,
І пам’ять людська за роки не мине —
Ми винні вам, хлопці, довіку!
Роксолана ВИННИЧУК,
асистент кафедри МПА Інституту
економіки і менеджменту

27.02.1875 — народився Володимир
Філатов, український офтальмолог
і хірург.
27.02.1918 — початок походу Українських Січових Стрільців проти
більшовицьких військ, що напали
на Україну.
27.02.1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими окупантами
членів українського націоналістичного підпілля.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей, український графік і живописець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон про систему грошей, Державний герб та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ят
ник Григорієві Сковороді (скульптор Іван Кавалерідзе).
2.03.1861 — в Україні скасовано кріпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба, український історик, автор
праць з історії Галицько-Волинського князівства, історичної географії,
топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко, відомий український письменник.
3.03.1889 — народилася Наталена
Королева, українська письменниця.
3.03.1934 — енкаведисти розстріляли Олеся Досвiтнього, відомого
українського письменника.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса,
визначний український фольклорист,
композитор i літературознавець.
4.03.1750 — обрано гетьманом України Кирила Розумовського.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор,
автор музики до Державного гімну
України.
4.03.1852 — помер Микола Гоголь,
видатний російський і український
письменник.
4.03.1949 — народився Володимир
Івасюк, український композиторпісняр.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов,
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний, український письменник (син
поета Миколи Вороного). Письменника розстріляли у 1937 році комуністи.
5.03.1950 — загинув генерал Роман
Шухевич-„Чупринка“, Головний Командир УПА, Голова Проводу ОУН
в Україні.
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нашого цвіту …

Реалізувала себе на чужині
О

я зустрілася з аташе нашого посольства, яка й вмовила мене створити
в Голландії українську школу.

лександра Фарима, колишня
студентка кафедри авто
матики Львівської політехніки,
нині — член екзекутиви Світо
вої федерації українських жі
ночих організацій, голова Асо
ціації українських жінок в Іта
лії — одна з тих українок, які
реалізували себе саме на чужині.

З цією неординарною людиною
познайомилася на річних нарадах СФУЖО, які торік проходили
у Львівській політехніці в рамках
Світового конгресу українців. Там
вона звітувала про річну роботу
Асоціації українських жінок в Італії.
Цікавлюся в Олександри Фарими, чому не завершила навчання
у Львівській політехніці і як відбулося
її становлення в Італії?
— Студенткою вийшла заміж за
військового, і коли його скерували
на роботу в Грузію, довелося перевестися в Грузинський політехнічний інститут. На жаль, наше спільне
життя не склалося, тож повернулася у рідний Борислав, влаштувалася
інженером у філіал Московського
НДІ. З початком Незалежності його
закрили. Щоб прогодувати родину,
вирушила в Італію. Це далося доволі складно, адже на той час мені
вже було 45 років. На чужині довелося доглядати незрячу колишню
вчительку італійської мови, географії та історії. За рік вона допомогла мені досить добре вивчити
мову. Потім я переїхала в Неаполь.
Це нині я живу в достатку, а тоді довелося пройти нелегкий шлях нелегалки. Коли через п’ять років після
приїзду в Італію отримала офіційні
документи, то найперше зареєструвала Асоціацію українських жінок
в Італії та звернулася в департамент
освіти Неаполя з пропозицією відкрити українську суботньо-недільну школу в цьому місті. Моєю ідеєю
заопікувався регіональний департамент освіти, і першу школу ми
відкрили у 2004 році. Нині в Італії
працює багато таких шкіл.
— Що спонукало Вас до створення цієї
школи?
— Мабуть те, що доля українських
діток за кордоном мені небайдужа.
Свого часу, коли була в гостях у бра-

та моєї мами в Детройті, побувала
в українській школі у невеличкому
містечку Ворен, до створення якої
долучився й мій родич, а також на
святі української спільноти. Вразило, що його родина, незважаючи
на те, що діти і внуки народилися за
кордоном, чудово розмовляє українською мовою. Всюди, ніби вдома,
чула рідну мову так, наче й не була за
тисячі кілометрів від України. Саме
це мені хотілося бачити і в Італії.
Крім цього, маю велику надію, що
життя в Україні зміниться на ліпше,
і ми зможемо повернутися додому,
тому було б дуже прикро, якби наші
діти забули свою мову. Нині багато
вихованців української школи закінчили італійські університети,
мають добрі посади.
— Як далі склалася Ваша доля?
— Мене „помітили“ в Українському
посольстві і запропонували роботу
в приватній італійській структурі
Інституту української культури. Інститут двічі посилав мене в Москву
на журналістські курси, де освоїла
ази ведення телепередач. Якийсь час
працювала редактором російської
кількасторінкової вкладки італійської газети „Шепіт і крик“, що дало
мені можливість побувати в багатьох країнах світу. Потім переїхала
до чоловіка в Голландію. І тепер моє
життя належить цим обом країнам,
бо регулярно їжджу до Італії, де
очолюю нашу асоціацію і звичайно, Україні.
— Чи плануєте створити українську
школу в Голландії?
— Вона вже там працює кілька літ.
Сталося це після того, як у консуляті

— Чому ідея створення Асоціації
українських жінок в Італії видалася
Вам на часі?
— Бо це була моя мрія. Працюючи
над її втіленням, скористалася знайомством з Атеною Пашко, яка була
доброю приятелькою моєї мами ще
з дитинства. Тому спочатку подзвонила до пані Атени, попросила в неї
допомоги. Відтак з України до мене
надійшли матеріали про діяльність
Союзу українок, а також координати цих організацій у різних країнах. Телефоном я перезнайомилася
з усіма. А згодом з моєї легкої руки
в Італії було створено три Асоціації
українських жінок. Марія Шкамбара, яка тоді очолювала СФУЖО, на
річних нарадах в Римі познайомилася зі мною, а через рік ми стали
повноцінними членами цієї організації. Нині на громадських засадах виконую там обов’язки україномовного секретаря екзекутиви,
тож маю дуже багато роботи. А ще
дописую в наш журнал „Українка
у світі“. І далі шліфую свою мову,
тісно співпрацюю з новим керівником СФУЖО Орисею Сушко.
— Я так розумію, що загалом своєю
долею на чужині задоволені?
— Так, хоча перші місяці в Італії видалися каторгою. Нині почуваюся
не рабинею у світі, а повноправною
людиною, яка може займатися улюб
леною роботою і отримувати задоволення від життя.
— Додому тягне?
— Тягне, звичайно, хоча мої батьки
вже давно відійшли у вічність. Сестра з родиною живе в Італії, а донька з сім’єю — у Канаді. Та коли доля
дарує поїздки додому, радо зустрічаюся зі своїми товаришками —
членкинями Союзу українок. Я власним коштом створила у Фейсбуці
сторінку нашої асоціації, а перед
приїздом до Львова ще й сторінку
СФУЖО, що дозволяє нам частіше
спілкуватися в мережі.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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духовність

Політехніки моляться за Україну
З
ініціативи капелана Львівської політехніки отця Тараса Жеплинського від
19 лютого щоденно, крім вихідних, політехніки з 13.50 до 14.10 збираються
у 101-ій аудиторії 9 навчального корпусу на спільну молитву.

У трагічний день 20 лютого, коли в Києві вбили
десятки невинних людей,
отець Тарас закликав політехніків помолитися,

щоб Пречиста Діва Марія
поспішила до українського
народу зі своєю неустанною допомогою. Також
словами молитви присутні

попросили, щоб ті, хто не
хоче впустити Ісуса і Його
Пречисту Матір до свого
серця, навернулися до Бога
і відкрили свої душі для

Святого Духа. Політехніки
молилися за те, щоб всі побачили спасіння України.

резонанс

Мирні протести, „Ніч гніву“
і спільна толока

З

агострення ситуації на головному Майдані країни минулого тижня
внесло свої корективи в життя практично всіх областей. Чимало
динамічних і в певній мірі несподіваних подій відбулося й у Львові.

| Світлини Наталії Павлишин

Традиційно першою на жорстке
протистояння силових структур
і протестувальників, яке призвело
до десятків людських жертв, зреагувала молодь. 19 лютого кількасот
студентів Львівської політехніки
долучилися до загальноміського
мітингу-протесту. Також на площі
біля пам’ятника Шевченкові зібралися представники різних поколінь,
різних професій і студентство багатьох львівських вишів. Такі загальноміські протести відбувалися
у Львові і в інші дні.
Від імені політехніків на головній
сцені міста виступив заступник голови Колегії та профкому студентів

і аспірантів Юрій Баланюк. Він озвучив позицію студентів: не можна залишатися осторонь, бо саме молодь
спроможна змінити ситуацію. Також
оголосив рішення студентських активістів припинити заняття до кінця
цього тижня: „Ми не можемо вчитися, доки вбивають людей!“. Цю ухвалу
одностайно підтримали всі студенти,
які перебували на мітингу. Молодіжний лідер повідомив і про формування студентських сотень самооборони
у Львові. Юрій Баланюк говорив також
про те, що підтримку Майдану у Києві
координують студентські штаби, які
діють у головному корпусі та Студмістечку Львівської політехніки.

Мирний мітинг львів’ян і студентської молоді не став єдиною реакцією
на жорстокість влади. Цьому передувала „Ніч гніву“ (з 18 на 19 лютого).
Як кажуть, за одну ніч Львів пережив
небачений за останні кілька десятиліть спалах злості: горіли казарми,
автомобілі, протестуючі захопили
всі будівлі, які представляють нинішній режим на території міста. У ході
штурму обласного управління МВС,
обласної прокуратури, райвідділу
міліції на вул. Мартовича пікетувальники знищили велику кількість
документів, матеріали кримінальних
проваджень, меблі…
А вже 20 лютого львів’яни, значна
частина з яких — молодь, прибирали місто. На акцію „Прибери своє
місто“ вийшло кілька сотень людей.
Менш ніж за годину мешканці зібрали
сміття у мішки та вивезли його з допомогою вантажівок. Прибирання відбувалося біля трьох розгромлених будівель одночасно. Організував акцію
громадський сектор Євромайдану.
Крім цього, ще 19 лютого, щоб
не допустити знищення майна
в державних установах, навчальних
закладах, посилили пропускний
контроль у студентських гуртожитках і навчальних корпусах, організували загони самооборони в місті.
А 21 лютого на площі перед пам’ятником Івану Франкові
львів’яни вшановували пам’ять загиблих молодих людей під час Революції Гідності.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

громадські ініціативи

Кожен повинен іти
за покликом серця
С

тудентське братство Львівщи
ни від 21 листопада 2013 року
особливо активно демонструє
і підтверджує те, що є справді
громадською організацією. Саме
молодь Братства, а точніше його
очільник Борис Пошивак став
ініціатором і координатором
Євромайдану у Львові. Також
чимало днів провів на київському
майдані, працюючи волонтером
„Патріаршої криївки“ та допома
гаючи знімати „стріми“ для інтер
нет-сайту „Спільнобачення“.

Минулого тижня на кілька днів хлопець приїхав до Львова, аби дещо
скоординувати роботу Студентського братства і зініціювати створення студентських сотень, які б допомагали організовувати молодь для
проведення різноманітних акцій не
лише у Львові, а й на Сході та Півдні
України.
Трохи про роботу організації нашим читачам розповів лідер Братства
Борис Пошивак:
— Зараз насправді дуже багато
студентів активувалися, щоправда
їхня діяльність розсіяна в досить різних напрямах. Можу сказати, що як
спільна сила студентство перейшло
на інший, значно дієвіший рівень.
Переконаний, що студентський рух
як такий треба розвивати, бо на ньому все ґрунтується. Тож його потрібно формувати так, щоб він зберігав
свою активність і в мирний час. Адже
зараз чимало ініціатив та акцій, які
ми організовували та проводили, викликані потребами ситуації. Наприклад, ми організували студентські
сотні, мета яких — активізація та
координування студентів для участі у масових пікетах, мітингах. Такі
організації — тимчасове явище, тому
активізація молодіжного пласту,
який буде дієвим і в спокійний час, —
головна наша мета. Ця робота вже
дає результати. Адже студентська молодь працює у найрізноманітніших
напрямах і багатьох частинах країни.
Дехто каже, що студенти повинні би
зараз максимальну увагу приділяти
своєму навчанню. Але я переконаний (і така думка багатьох молодих
людей), що кожен повинен іти за по-
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кликом серця. Ці всі люди повнолітні
і спроможні за себе відповідати. Думаю, якщо хтось має потребу брати
участь у боротьбі в Києві, то це їхнє
право.
Зараз формуються і нові рухи.
Адже ми усвідомлюємо, що структура Студентського братства не
зможе вмістити всіх активних студентів, бо зараз таких стало значно
більше. Тішить, що громадянське
суспільство вже виросло настільки,
що будь-які політичні процеси не
мають шансів змінити думку людей.
Не менш обнадійливим і втішним
є те, що багато молоді, яка начебто
була досить пасивною, тепер, у цій
складній ситуації проявила себе
дуже рішуче.
Окрім роботи у Львові, активісти Студентського братства з перших
днів Майдану в Києві організували
свій штаб і стали волонтерами „Патріаршої криївки“. Там працює інформаційна частина, є обігрів, кухня. Бували дні, особливо, коли погода
була морозна, що там, у Патріаршому соборі, збиралося водночас і до
дев’ятсот активістів.
Взагалі, люди, а особливо молодь,
дуже запалилися і активувалися. Навіть ті, хто в деякі моменти начебто
відчували невелике розчарування,
при потребі дуже швидко активувалися і діяли.
Наталія ПАВЛИШИН

Колегія та профком студентів
і аспірантів оголошує про
створення Twitter-акаунту, де
оперативно оприлюднюватимуть достовірну інформацію
щодо останніх подій та поточної ситуації. Підписатися
на новини можна за адресою:
https://twitter.com/Politehniky.
Також оперативну інформацію
можна також отримати у соціальній мережі „Вконтакті“:
http://vk.com/politeh_prof. Крім
цього, незабаром в експлуатацію введуть новий офіційний
веб-сайт.
Кардинал Любомир Гузар у своєму блозі на сайті „Української
правди“ звернувся до молоді:
Ви надія народу на нормальне
майбутнє! Переживаємо трагічні і водночас великі дні. Ці дні
великі, бо в них ми пізнали нашу
державу, нашу владу та власний
народ. Ці дні великі, бо сповнені
трагізмом, позначені терпінням, ба навіть смертю молодих
невинних людей. Ці дні великі,
бо саме в них народжується
наше майбутнє. І саме майбутнє
є властивою темою цих міркувань, бо сьогодення щоразу
більше відходить у минуле.
23 лютого весь християнський світ молився за мир
і справедливість в Україні.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук
у своєму зверненні до світової
спільноти наголосив: „Життя
кожної людини, спілкування
людей, наша гідність — це
Божі дари. В Україні ці дари
по-звірячому потоптали . . .
Наша країна потребує рясної
милості, щоб вийти з цього
важкого випробування“.
Одну з вулиць або площ міста
Львова назвуть на честь героїв
Майдану, повідомив 23 лютого зі сцени на площі біля
пам’ятника Тарасові Шевченку
львівський міський голова
Андрій Садовий. Обиратимуть
цю вулицю або площу не політики або чиновники, а громада міста. Під час свого виступу
міський голова також сказав,
що львів’яни мають вшановувати загиблих на Майдані і своїми
діями — зокрема, категорично
відмовитися від того, щоб давати або брати хабарі.
За матеріалами інформагенцій
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поза каноном

Шевченко: візуалізація
С

учасне зображення задимленого Тараса, який тягне шини на фоні
апокаліптичних декорацій київської вулиці Грушевського, або чор
но-білий його портрет із гнівним поглядом, стилізований під Че Гевару,
миттєво відгукуються у серцях молоді й старшого покоління. Сьогодні,
як і завжди, справжній Шевченко — на барикадах. І ми всі це відчу
ваємо. Тому й нова візуалізація Шевченка — неминуча. Серед зразків
колишніх зображень поета також трапляються символічні.

Невідправлена
марка,
недозволений
пам’ятник

| Світлина Романа Коваля

Ми звикли до Шевченка
на банкнотах, портретах, поштових марках,
у пам’ятниках… Загалом
про кожен спосіб його
вшанування можна написати цілі дослідження.
Спробую обмежитися двома прикладами.
Є незвичайні марки.
1923 року поштовий знак із
портретом Тараса Шевченка накладом 250 тисяч примірників було виготовлено
у Німеччині на замовлення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). „Поштові
благодійні марки на поміч
тим, хто постраждав від
неврожаю“ (але не зазначено, де саме), коштували
40 рублів, 20 з яких мали
спрямовуватись для допомоги селянам. Фахівці
впевнені, що українською
мовою таких поштових
знаків було лише чотири.
За іронією долі, сьогодні
одну з цих марок, яка належить філателістові Євгенові Грищенку, оцінюють
у понад півмільйона доларів. На аукціоні її ціна
може зрости до мільйона
доларів, але, звісно ж, половину коштів від продажу марки українським се-

лянам перераховувати вже
ніхто не зобов’язаний.
І є незвичайні пам’ят
ники Шевченкові. Серед них — вінницький,
який відкрили 15 лютого
2014 року всупереч рішенню влади. Він особливий
саме цією незгодою і тим,
що його поставлено за кошти громади. На початку
ХХ століття, коли українці не мали власної держави, а відтак і її підтримки
у національно-культурній
сфері, пам’ятники Франкові, Шевченкові, Котляревському українські громади
встановлювали за власні
кошти. Перше скульптурне
втілення Кобзаря більше
100 років тому, в 1913 році,
з’явилося у Винниках, поблизу Львова. Кошти на
виготовлення погруддя поета зібрали члени місцевої
„Просвіти“.

Шевченкоборець
На Майдані Тарас — із першого дня.
А власне, на Майданах, бо
в Луганську, Львові, Донецьку, Харкові, Чернівцях,
Черкасах, Сумах люди збираються на протест саме
довкола пам’ятників поетові. Не даремно ж, писала
якось редактор „Видавництва Старого Лева“ поетка
Мар’яна Савка, Шевченко
в „Заповіті“ напророкував:
до того часу, як ми подолаємо своїх ворогів, душа
Кобзаря не знатиме Бога.
Мабуть, не зміг дух його невпокорений стерпіти присутності Леніна на бульварі імені Шевченка у Києві,
тому 8 грудня комуністичний вождь мав упасти.
Відтак поет сам став
частиною протесту: його
класичні портрети українці несуть із собою на
демонстрації, а осучаснені відповідно до нинішніх реалій зображення (у шоломі, з кийком,
шиною, із закритим обличчям) малюють на стінах і парканах, на щитах
Самооборони, друкують
на футболках, поширюють сотні тисяч разів
у соцмережах. Замість
оспівувати Шевченка сучасна молодь знову воліє
йти за ним і на нього рівнятися.

Шевченко-зброя
Сьогодні, 27 лютого,
в Нью-Йорку день народження великого українського поета відзначає

Організація Об’єднаних
Націй. Наші ж офіційні
державні структури на
чолі з Міністерством культури за роки незалежності
не довели спроможності
й сміливості вийти поза
контекст так званого канонічного сприйняття
Шевченка, в якому слова
„пророк“, „геній“, „Кобзар“ уже звучать буденно, а „обніміться ж, брати
мої“ з вуст чиновників —
доволі фальшиво. Мабуть, тому, що досі будьяка влада усвідомлювала:
справжні Шевченкові
слова — це зброя народу.
Вони як Ескалібур — легендарний меч короля
Артура, який витягнути
з каменя може тільки людина з добрими намірами.
І лише в її руках він стає
переможним.
Ним боровся Сергій
Нігоян — вірменин, який
декламував „Кавказ“ для
українців на Майдані й загинув 22 січня на вулиці
Грушевського. Цей меч
підняли ще 364 особи, які
ввійшли до проекту Сергія Проскурні „Наш Шевченко“. 365 відеороликів, 365 героїв і героїнь,
365 прочитаних текстів
Тараса Шевченка одночасно на 365 екранах, — такий повний задум автора.
Такий символічно „людний“ рік Шевченка. Така
лише невеличка частина
його нинішнього війська.
Анна ГЕРИЧ
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тека

коротко

Життя на книжкових сторінках
і у звуках альбомних

О

станні дні зими, крім суспіль
них тривог, приносять нам
і сподівання, що скоро настане
час, коли знову захочеться про
сто слухати якісну музику і чи
тати добру книжку. Принаймні
видавці і музиканти все роблять
для цього…

Найперше, чого слід очікувати
книголюбам — новинок. І ось уже
третього березня у світ вийде книга, яка задовго до своєї офіційної
прем’єри отримала статус міжнародної сенсації. Її проект торік
був представлений на
Болонському книжковому ярмарку (Італія)
і викликав цілі видавничі бої. Світові
права на всі три частини саги (дві з яких
ще не написані) Сал
лі Ґрін „Напівлихий“
придбав Puffin U.K.
(підрозділ британського видавництва
Penguin). Українські
читачі побачать книгу у той самий день,
що і читачі зі всього світу — вона
одночасно вийде 43 мовами. Права
на видання „Напівлихого“ в Україні здобуло „Видавництво Старого Лева“, а переклад з англійської
здійснив Віктор Морозов.
Книга Саллі Ґрін — літературний
дебют авторки. „Напівлихий“ — ще
одна нагода читачеві, незалежно від
віку, замислитись над питаннями добра і зла, їх відносності. Дія у романі розгортається у сучасному світі,
в якому живуть чорні й білі відьми та
відьмаки, котрих роз’єднує ненависть
один до одного, а поєднує лише страх
перед підлітком Натаном — нащадком обох сторін.
Книжка, ймовірно, стане найгучнішим цьогорічним бестселером, до
того ж, уже існує домовленість про її
екранізацію.
Допоки закордонні автори теоретизують на папері про те, як це
бути між добром і злом, почуватися
чужим і намагатися вижити (у видавничих планах — нові твори Роулінг і Кінга), наші письменники
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живуть реальними подіями, суворішими, ніж книжні. Це і намагання
хоча б словом у Фейсбуці, інтернеті
загалом, долучитися до підтримки
майданівської боротьби, це і фізична присутність там… Хоч дехто
продовжує творити і презентувати
створене. Скажімо, Сергій Жадан.
Його перекваліфікація з поезії на
прозу триває, і начебто, якщо вірити заповненим залам на презентаціях, успішно. Тож маємо ще
одне Жаданове дітище — „Месо
потамія“. „Так чи інакше, ця книга
про любов, про пошуки себе, про
пошуки своєї ніжності, про пошуки своєї
пристрасті, про свою
пам’ять, свої втрати, власне, спроби ці
втрати чимось заповнити“, — анонсує
автор.
Щодо меломанів,
то, якщо все буде спокійно (відносно, звісно, бо колесо історії
інколи робить круті
повороти), 28 лютого
колоритний закарпатський гурт Rock-H запрезентує
львів’янам свій третій альбом —
„Білий день“. У ньому знайдете народнопісенні образи жінки, любові,
праці, побуту та веселощів, і присмачені вони потужною енергетикою гурту. У саунді гурту поменшало романтики та розгорнутих
фортепіанних партій, зате побільшало прозорої гітарної фактури та
фольклорних гармоній. Під час презентації альбому (а це буде в клубі
Picasso) на сцені побачимо багато
емоцій і почуємо багато живої хорошої музики.
Того ж вечора, але в київському
клубі, нагадає про себе легендарний гурт Green Grey. Схоже, що революції в країні стають знаковими
для хлопців: у 2004 році вийшов їх
останній альбом, а тепер от — свіженьке, студійний диск „Око ле
опарда“. Подробиці релізу наразі
є непублічні.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

27 лютого у Львівській обласній філармонії — святковий
концерт із нагоди 135-річчя від
дня народження видатного
українського композитора
Станіслава Людкевича. В програмі — презентація видання
партитури його останнього
твору — симфонічної поеми
„Танець кістяків“.
У рамках акції Міністерства
культури „Ярмарок ідей“ буде
виділено мільйон гривень на
фінансування чотирнадцяти
найкращих культурних проектів. Наприкінці минулого року
було подано 132 заявки. Серед
проектів — унікальний „Волинський серпанок“ (напрямок народного ремесла), Фестиваль
дзвонового мистецтва, акція
„Бібліотека — територія добра
та милосердя“ (допомога дітям
з обмеженими можливостями),
„Молодий фестиваль“ (щорічний огляд театральних робіт
молодих), „Софія Київська —
дітям“ (серія дитячих ігрових
путівників пам’ятками заповідника).
1 та 2 березня у Міському палаці
культури ім. Г. Хоткевича гастролюватиме Київський театр
іспанського танцю і музики
„Дуенде Фламенко“. Відомий
в Україні колектив запропонує
львів’янам вирушити у танцювально-музичну мандрівку
шляхами розвитку пристрасного іспанського фламенко. Нова
вистава театру так і називається
„Carretera“ (з іспанської —
„шлях“). Танцювальне дійство
на сцені супроводжуватиметься
музикою фламенко від початку
XIX століття і до сучасності, її
буде поєднано із класикою та
джазом.
На цьогорічному джазовому
фестивалі Alfa Jazz Fest зможемо насолодитись грою видатного американського саксофоніста Чарльза Ллойда та його
оркестру. Торік американський
тенор-, альт-саксофоніст
і флейтист відзначив свій 75-річний ювілей. Він уперше відвідає
Україну і стане одним із хедлайнерів фестивалю. Alfa Jazz Fest
відбудеться 12 – 15 червня.
За матеріалами інформагенцій
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варто знати

Не погоджуйтеся на виплату
заробітної плати в „конвертах“
Для Пенсійного фонду легалізація
заробітної плати є одним з головних резервів наповнення бюджету, кошти якого витрачаються на
фінансування пенсій та грошової
допомоги. Інколи підприємства та
приватні підприємці застосовують
нелегальні схеми виплати заробітної плати, що по-своєму призводить
до скорочення надходжень у бюджет
Пенсійного фонду, перешкоджає
проведенню соціальних реформ та
негативно впливає на добробут кожного мешканця нашого міста.
На сьогодні виплата заробітної
плати в „конверті“ та нелегальна
робота стали, на жаль, нормою
життя. Виплата у „конвертах“ —
одна із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості
не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти, використання
найманої праці без оформлення
трудових відносин містить в собі
багато негативних моментів, і пе-

редовсім це втрата страхового стажу на пенсію.
Сьогодні працівники не бачать
проблем в отриманні „тіньової“ заробітної плати, оскільки до кишені надходять „чисті доходи“. Коли
вони надають згоду працювати на
таких умовах, то самі позбавляють
себе соціальних гарантій.
Кожному громадянину необхідно зрозуміти, що захистити
себе вони зможуть тільки законним шляхом, а це можливо лише
за умови, коли при працевлаштуванні на роботу до приватного
підприємця найманий працівник
та роботодавець укладуть трудову
угоду з обов’язковою реєстрацією
в міському Центрі зайнятості.
При цьому кожний працівник повинен знати, що згідно із Законом
України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування“
з 01.01.2004 року страховий стаж
роботи зараховується, як повний
місяць при умові нарахування

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

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

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

заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових та єдиного внесків.
Пенсійний фонд уже вкотре
звертається до громадян — вимагайте від своїх роботодавців виплату заробітної плати відповідно до
законодавства прозоро і чесно, не
погоджуйтеся на виплату заробітної
плати в „конвертах“. Пам’ятайте,
що кожна гривня податку із заробітної плати, що надійде до бюджету, вплине на забезпечення вашої
гідної пенсії. Також відповідально
до цього мусять поставитися й самі
роботодавці, не порушувати закон,
оформляти належним чином трудові відносини зі своїми працівниками. Варто не забувати, що виплата
заробітної плати без сплати встановлених податків є грубим порушенням Законів України та передбачає адміністративну і кримінальну
відповідальність.
Пенсійний фонд України
в Залізничному районі Львова

Ректорат та профком працівників Національного
університету „Львівська політехніка“ поділяють
скорботу і висловлюють глибоке співчуття родині
та близьким викладача Українського католицького
університету
Богдана Зіновійовича Сольчаника
з приводу його трагічної загибелі на барикадах
Євромайдану.
У борні за незалежність України поклав своє життя
наш колега, талановитий вчений, справжній пат
ріот і герой України. Пам’ять про нього назавжди
залишиться в наших серцях.

Ректорат, профком працівників та профком сту
дентів і аспірантів Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлюють глибокі
співчуття родині та близьким, а також своїм ко
легам зі Львівського національного університету
імені І. Франка у зв’язку з трагічною загибеллю на
барикадах Євромайдану студента-географа
Ігоря Костенка.
Герої не вмирають, вони назавжди житимуть у на
ших серцях!

ч. 7 [2847]
27 лютого — 5 березня 2014
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
28 лютого — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
1 березня — „Набукко“ (опера). 18.00.
2 березня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
1 березня — „Дама з камеліями“. 18.00.
2, 4, 5 березня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
4 березня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 14.00.
5 березня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 13.30.

Камерна сцена
4 березня — „Моя Шевченкіана“. 17.00.
5 березня — „Гойдалка на двох“. 17.00.

Львівський драматичний театр імені Лесі
Українки
28 лютого — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.30.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
2 березня — „Сарана“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
28 лютого — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
27 лютого — „Олівер Твіст“. 16.00.
28 лютого — „Наш Тарас“ (прем’єра). 12.00.

увага: конкурс!

Як подати оголошення в „Аудиторію“

Розроби проект пам’ятника
Героям Небесної Сотні!
Колегія та профком студентів і аспірантів
Львівської політехніки оголошує конкурс на
найкращий пам’ятник героям Майдану. У Львові цей пам’ятник постане на майбутній площі
Героїв Небесної Сотні.
Формат проекту: три візуалізації (аксонометрія, перспектива), вид спереду, збоку,
зверху.
За докладною інформацією звертатись
у 235 ауд. головного корпусу Політехніки та за
телефоном: (093) 594-90-67 Ірина Дмитришин.

Оголошення приймаємо
від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру
(до 30 слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру
(понад 60 слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання (до 30 слів) —
50,00 грн.;
Система знижок: більше
трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням
податку на додану вартість.
Крайній термін подання
оголошення — десять днів
до виходу газети.
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