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місце злочинів — 
місце пам’яті

Видавництво 
Львівської політехніки 
вп’ятнадцяте на Форумі

„Горизонт-2020“ —  
нові можливості  
для мобільності
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Чого чекаєте від Форуму видавців?
Читати, читати, читати!!! Цей 

тиждень особливо надихає 
і спонукає до поповне-
ння запасів продуктів для 
мозкової діяльності — сьо-
годні у Львові вже двадцять 
перший раз стартує Форум 
видавців!

Свято літератури, спілкуван-
ня, дискусій, презентацій, 
„виловлювання“ з натовпу 
відомих і улюблених облич, 
автограф-сесії на кілька 
днів заполонюють місто. 
Вже стало щорічною тра-
дицією поринати у світ ко-
льорових палітурок, запаху 
і шелесту свіжовидрукува-
них сторінок та повних торб 
книжок. А навіть якщо й не 
купиш усе, що запланувала 
чи хотіла, то принаймні 
можна роздивитися, по-
тримати в руках, погортати, 
вибрати майбутні подарун-
ки для друзів, рідних.

Форум видавців давно із рів-
ня ярмаркування перейшов 
на рівень інтелектуальної 
платформи, де можна по-
чути думки багатьох метрів 
літератури, громадських ру-
хів, науковців. Тож значна 
кількість відвідувачів при-
ходять до Палацу мистецтв 
якраз для того, щоб поба-
чити-почути своїх кумирів. 
Багато хто вже заздалегідь 
вивчає програму Форуму, 
обираючи серед величез-
ної кількості зустрічей, 
презентацій, обговорень, 
автограф-сесій, читань саме 
ті, які найбільше цікавлять. 
З кожним роком книжковий 
ярмарок розширює свої 
фізично-просторові межі та 
кількість подій, запрошених 
гостей і, звичайно, від ві ду-
вачів.

Бажаю всім вдало занури-
тися в книжковий океан 
Форуму, винести якомога 
більше друкованих скарбів 
для повсякденної підза-
рядки і доброго настрою, 
надихнутися та збагати-
тися екстрактом думок 
і знань від найцікавіших 
і найповажніших гостей 
Форуму видавців!

Наталя Горбаль, доцент кафедри зовнішньоекономічної та 
митної діяльності Інституту економіки та менеджменту:

„Зараз менше купую книжки“
Зараз не щороку відвідую Форум, раніше, як діти були молод-
ші, то завжди знаходила потрібну навчальну літературу. Тепер 
уже менше купую, бо книг назбиралося стільки, що й складати 
нема куди. Однозначно, що Форум у такому форматі, як від-
бувається, потрібен, особливо зважаючи на велику кількість 
різнопланових заходів, зустрічей, обговорень. Читати я обожнюю, особливо 
багато читаю під час відпустки, а в робочий період трохи менше. Подобається 
і класика, і сучасні автори, зокрема Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко, осо-
бливо в захопленні від її „Купальниці“.

Віталій Славітич, студент першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Цьогоріч відкрию для себе Форум“
На жаль, не знав про Форум нічого, але тепер обов’язково від-
відаю. Завжди маю час для читання. Намагаюся відстежувати 
нових авторів і свіжі тексти. Зазвичай шукаю книги в електрон
ному варіанті. Колись брат „підсадив“ на фантастику, тож те-
пер я і сам читаю, і друзів стараюся „підсадити“. Захоплююся 

творчістю Алекса Коша. Читання для мене — це не тільки відпочинок, а й мож-
ливість чогось навчитися, розширити світогляд, сформувати характер.

Анастасія Вакарчук, студентка другого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Презентації, автографи і багато покупок“
Я чула, що цього разу має приїхати Стівен Кінг і заплановано 
презентацію його нової книжки. Намагатимуся потрапити на 
автографсесії та презентації. Заздалегідь спланувала, що від-
відуватиму на книжковому ярмарку. Найбільше люблю детек-
тивні романи закордонних авторів. А з українських літераторів 
подобаються Володимир Лис, Любко Дереш. Книжки купую і завжди відстежую 
новинки в літературі, а особливо переможців літературного конкурсу „Корона-
ція слова“. Саме так я відкрила для себе „Століття Якова“ Володимира Лиса, яке 
минулоріч отримало гранпрі цього конкурсу. Також стежу за новими виданнями 
улюблених авторів.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Юрій Панчишин, студент першого курсу ОКР „спеціаліст“ 
Інституту енергетики та систем керування:

„Традиційно шукатиму улюблених авторів“
Цьогоріч буду волонтером на Форумі. Попередні роки відвіду-
вав разом із друзямиполітехніками, це вже своєрідна традиція. 
Мені подобається творчість братів Капранових, тож завжди 
ходжу на їхні презентації. Також захоплююся творчістю Василя 
Шкляра, знаю, що він нещодавно видав нову книжку, то споді-

ваюся побачити його на Форумі та отримати автограф. Зараз більше цікавлюся 
науковою фантастикою. В електронному варіанті не дуже подобається читати, 
приємніше потримати книжку, позичити друзям. Можливо, це звучить дивно, 
але студенти насправді багато читають. Коли я після першого курсу поїхав на 
море з одногрупниками і вони обговорювали якісь цікаві книжки, то зрозумів, 
що мушу теж читати, щоб мати про що говорити з друзями.
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Закінчення на 5 с. m

горизонт-2020

Нові перспективи кар’єрного 
зростання українців
У Львівській політехніці 

5 вересня відбувся науково-
практичний семінар „Європей-
ські кваліфікаційні рамки (ERK) 
та інструменти їх реалізації 
в програмі „Horyzon-2020“.

Його організували і провели для ви-
кладачів вишів з усієї України Фун-
дація Central European Academy 
Studies and Certification (CEASC) 
та Університет економіки (WSG) 
з м. Бидгощ, Європейський Центр 
ім. Роберта Шумана, Мережа пунк-
тів Європейської інформації Europe 
Direct й ВГО „Українська асоціація 
європейських студій“.

Президент Фундації „Централь-
ноєвропейська академія навчань та 
сертифікації“, випускник радіотех-
ніки Львівської політехніки (кафе-

дра телекомунікацій) Микола Смо-
лінський, який проводив нараду, 
розповів присутнім про Фундацію, 
її завдання і мету, одна з яких — 
максимально наблизити стандарти 
підготовки фахівців в українських 
вишах до відповідних стандартів 
підготовки в університетах ЄС.

Тематика семінару дуже актуаль-
на для викладачів, особливо тепер, 
коли ухвалено новий Закон „Про 
вищу освіту“, який відкриває нові 
можливості мобільності, наукового 
розвитку і кар’єрного росту. Учас-
ники семінару дістали вичерпну 
інформацію про моделі подвійних 
магістерських програм для україн-
ських вишів, роль післядипломної 
освіти в сучасному європейському 
освітньому просторі, перспективи, 
зокрема гранти на розвиток сво-

єї кар’єри, які за кошти ЄС їм про-
понує програма „Горизонт2020“, 
отримали багато цікавих пропо-
зицій про співпрацю з польськими 
вишами, що мають потребу у ви-
кладачах зза кордону і зацікавлені 
в українських кадрах.

— Фундація займається освітні-
ми програмами впродовж останніх 
семи років, — говорить керівник 
проектів Фундації Ольга Полі-
щук. — Ми розпочинали з органі-
зації освіти за кордоном для бака-
лаврату, магістратури та здобуття 
другої вищої освіти. Останні роки 
працюємо з цільовими аудиторіями: 
в освітній сфері — з викладачами 
і студентами, з бізнесменами і людь-
ми, які займаються інноваційними 
проектами.

Катерина ГРЕЧИН

науковий пікнік

Найбільше дивовиж привезли харків’яни

6 вересня у Парку культури 
та відпочинку імені Богдана 

Хмельницького відбувся другий 
львівський науковий пікнік під 
гаслом „Наука єднає Україну!“. 
Громадська організація СREart 
спільно з польським фондом 
„Спільна Європа“ сонячного осін-
нього дня „відчинили“ незвичайні 
лабораторії просто неба для дітей 
і дорослих уже другий рік поспіль.

Упродовж кількох годин захопли-
ву науку львів’янам демонстрували 
19 командучасників зі Львова, Киє-
ва та Харкова. У їхніх наметах, вста-
новлених на території концертного 
майданчика, можна було побавитися 
Legoроботами, самостійно ство-
рити різноманітні фарби для малю-
вання, надути кульки незвичайним 
способом, поспостерігати за вивер-
женнями мінівулканів, розглянути 
геодезичні прилади, зарядити свій 
мобільний телефон з допомогою со-
нячної батареї розміром із книжку 
і навіть потренуватись управляти 
комп’ютером силою думки.

Найбільше дивовиж привезли 
харків’яни. У наметі „ЛандауЦен-
тру“ Харківського національного 
університету ім. В. Каразіна діти 
й дорослі вчилися опановувати 
оптичну ілюзію, спостерігали, як 
працюють золотисті моделі різних 
двигунів, грали на незвичному му-
зичному інструменті — глюкофоні, 

який придумали харківські студен-
ти, сиділи або босоніж ставали на 
стілець, з якого стирчать 2400 го-
стрих шурупів тощо.

„Вуличний університет“ запро-
понував відвідувачам пікніка одра-
зу дві лекції. Про електронні гроші 
розповів засновник одного зі львів-
ських коворкінгцентрів Андрій 
Меаковський, а Іван Сольський — 
про ІТфестиваль de: coded — ві-
домий у всьому світі студентський 
простір проривних рішень. Ліричні 
ноти до наукової атмосфери дода-
ли музичні композиції фолькгурту 
„Перекоти Поле“.

Наукові пікніки у Львові відбува-
ються в межах польськоукраїнсько-
го проекту „ScientificFun — наукові 
пікніки в Україні“, за підтримки Sun 
InBev Україна, фондів „Освіта для 
Демократії“ та „Завтра.UA“. Цього-
річ партнерами львівського пікніка 
були Львівська міська рада, Львів-
ська політехніка, Соmmuna, „Ве-
села НаукаЛьвів“, технічна студія 
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академічна мобільність

Португальські студенти 
у Львівській політехніці
З вересня двоє студен-

тів-архітекторів з Ліса-
бонського технічного 
університету Жоау Коуту 
та Марку Соуза 10 місяців 
навчатимуться на чет-
вертому курсі Інституту 
архітектури за проектом 
INFINITY.

Цей проект із дисциплінарно-
го мобільного навчання для 
студентів із пострадянського 
і європейського просторів вті-
люватиметься в життя у 2014–
2017 роках. Як розповіла коор-
динатор проекту в Політехніці доцент 
ДОА Ореста РемешилоРибчинська, 
багато студентів зза кордону, які ви-
грали грант на навчання, через війну на 
сході України просяться саме до Льво-
ва. Натомість двоє політехніків навча-
тимуться і проводитимуть свої наукові 
дослідження в Естонському універси-
теті наук про життя. Сама ж Ореста Іго-
рівна місяць читатиме лекції в школі 
мистецтва і дизайну Політехнічного 
інституту в Лейрії (Португалія).

Португальські студенти ходити-
муть на лекції, паралельно вивчати-
муть мову й індивідуально спілкува-
тимуться з викладачами. Наразі з пе-
рекладом їм допомагатиме заступник 
координатора проекту аспірант Ан-
дрій Баєв.

Самі ж хлопці кажуть, що могли 
навчатися у країнах, мову яких зна-
ють, однак їм подобається експери-
ментувати, а вивчення української 

мови вважають викликом, який нама-
гатимуться якнайшвидше подолати. 
Україну вибрали ще й тому, що мають 
багато друзів серед українців Порту-
галії й поляків, які там навчаються. 
Вони також хочуть максимально ін-
тегруватися в тутешній навчальний 
процес, глибше пізнати українську 
архітектуру, збагатитися через неї, 
знайти те, що єднає культури двох 
країн, зокрема в архітектурі.

Їдучи до Львова, хлопці перегляну-
ли літературу про нього. Як зізнається 
Жоау, місто видалося йому холодним 
і естетичним, однак насправді здивува-
ло теплотою і динамікою. А коли про-
йшлися центром, відчули дух міста, по-
дивувалися його помпезності. Вразила 
й відкритість і щирість людей. А Мар-
ку найбільше впала в око художньо
мистецька витонченість архітектури, 
вплив на неї мистецтва й живопису.

Катерина ГРЕЧИН

флеш-моб

Замість обливання — донорство
Колегія та профком студентів і аспі-
рантів Львівської політехніки 4 вересня 
отримали від студентського колективу 
Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка естафету популяр-
ного флешмобу IceBucketChallenge. 

Проте політехніки вирішили зро-
бити флешмоб дещо інший. Щоб не 
витрачати час на веселощі, Львівська 
політехніка одразу перейшла до спра-
ви і змінила звичне крижане обливан-
ня на масову здачу крові потерпілим 
воякам. Оскільки більшість уже обли-

валась крижаною водою, то вирішили 
колективно прийти в Центр перели-
вання крові і стати донорами для до-
помоги тим, хто цього потребує.

Естафету оновленого флешмобу 
молодь Політехніки передала студент-
ському колективу Української академії 
друкарства, Національного лісотех-
нічного університету України, а також 
розширеному ректорату Політехніки.

Відео на YouTube:  https://www.
youtube.com/watch?v=odR4PEJYHLk.

Н. П.

коротко
6 вересня 2014 року в Міністер-

стві освіти і науки відбулася 
нарада з питань імплемента-
ції Закону „Про вищу освіту“. 
Саме з цього дня закон вступає 
в силу. В нараді взяли участь 
Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк, міністр освіти і науки 
Сергій Квіт, голова Комітету 
Верховної Ради з питань на-
уки та освіти Лілія Гриневич, 
керівники вищих навчальних 
закладів України.

Верховна Рада ратифікувала 
Угоду між Україною та Євро-
пейською організацією ядер-
них досліджень (ЦЕРН) сто-
совно надання статусу асоці-
йованого члена в ЦЕРН. Згідно 
з угодою, це створить додаткові 
можливості для розширення 
участі України в міжнародному 
науково-технологічному співро-
бітництві, сприятиме дальшій 
інтеграції в європейський нау-
ковий простір. Зокрема статус 
дозволить представникам Укра-
їни брати участь у засіданнях 
Ради ЦЕРН за винятком закритих 
сесій, сприятиме розширен-
ню участі вітчизняних учених 
у фундаментальних та приклад-
них наукових дослідженнях, 
які проводять у рамках або за 
участю ЦЕРН.

Представники Міжнародного 
інституту освіти, культу-
ри та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки взяли 
участь у річних нарадах 
Світового Конгресу Україн-
ців. Цьогоріч вони відбулися 
29–31 серпня в Національному 
університеті ім. Т. Шевченка 
в Києві. МІОК представляли 
директор інституту Ірина 
Ключковська та науковий спів-
робітник Андрій Яців. Ірину 
Ключковську нагороджено 
статуеткою Княгині Ольги.

У Львові уклали рейтинг шкіл 
на основі результатів учнів на 
ЗНО цього й попередніх років. 
На першому місці загального 
рейтингу — Фізико-матема-
тичний ліцей при Львівському 
національному університеті 
ЛНУ ім. І. Франка, на другому — 
Львівська академічна гімназія 
при НУ „Львівська політехні-
ка“, третя — Класична гімназія 
при Львівському університеті.

За матеріалами інформагенцій
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„Винахідник“ та ГО „ІДЕАРазом“. 
Після львів’ян цікаву науку поба-
чать у Тернополі, Дніпропетров-
ську, Кривому Розі, Харкові, Києві 
та Луцьку.

Збільшення кількості організато-
рів, однак, означає не лише вдоско-
налення. Нагадаємо, торік науковий 
пікнік відбувся на подвір’ї головного 
корпусу Львівської політехніки як 
співорганізатора заходу. Якщо по-
рівняти організацію, то цьогоріч-

ний пікнік був більш фестивальним 
і менш науковим. Від представлення 
одного учасника до іншого минало 
надто багато часу. До того ж знайом-
ство відбувалося біля сцени, а не в на-
метах, як це було торік. Ніхто не по-
яснював дослідів у мікрофон. Відтак, 
про які інструменти чи технології 
йдеться, назви і „таємниці“ експери-
ментів розуміли не всі. Серед учасни-
ків цьогоріч було більше приватних 
шкіл чи організацій, які відверто ре-
кламували свої комерційні продукти 
та послуги. Якщо не враховувати еко-

логічних ковбасок, сирів та морозива, 
що їх тут же готували та пропонували 
для дегустації студенти Львівського 
національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Ґжицького, бракувало і торіш-
ніх „політехівських“ булочок, бо те, 
що запропонували організатори для 
перекусу, за цінами і виглядом більше 
нагадувало сувенірну продукцію. Не 
дивно, що найцікавішими дослідни-
ками львів’яни голосуванням обрали 
тих, хто їх нагодував.

А. Г.

антифейк

Методичні матеріали — безкоштовні
Минулого тижня в інтернет-просторі з’явилася інформація про те, 

що виші відмовляються публікувати навчально-методичні мате-
ріали на власних сайтах, бо не хочуть надавати їх у вільний доступ. 
Отже, студентам доведеться платити за методички. Ми вирішили 
перевірити ці твердження і з’ясували, що Львівської політехніки вони 
не стосуються.

— Планування та реєстрацію ме-
тодичних видань у загальноунівер-
ситетському відділі забезпечення 
функціонування системи управлін-
ня якістю освіти ми здійснюємо від-
повідно до Положень про порядок 
планування та видання підручників 
і навчальних посібників у Видавни-
цтві НУ „Львівська політехніка“ та 
про електронні навчальні видан-
ня Львівської політехніки, а також 
наказів МОН України № 588 (від 
27.06.2008), і № 486 (від 18.04.2014). 
Обсяг видання навчальнометодич-
ної літератури, яка може бути ви-
дана за кошти вишу у Видавництві 
Львівської політехніки, на кален-
дарний рік затверджує ректор (зага-
лом за два останні роки — це 10 тис. 
сторінок для вишу, які діляться по 
100–120 сторінок для кожної кафед-
ри). Наклад коливається і залежить 
від кількості студентів у групах. 
По 5 примірників усіх методичок 
є в Науковотехнічній бібліотеці 
університету, решта — на кафедрах. 
Ними студенти можуть користува-
тися безкоштовно. За згодою про-
ректора з науковопедагогічної 
роботи Анатолія Загороднього, ча-
сом перескеровуємо ресурси з тієї 
кафедри, яка їх не використала, тій, 

яка потребує. Додаткові кошти на 
видання навчальнометодичної лі-
тератури закладені у кошторисах 
інститутів. Іноді викладачі друку-
ють методички за свій кошт або за 
гроші спонсорів. Тоді ми їх просто 
реєструємо. Якщо хтось зобов’язує 
студентів купувати методички, то 
прошу повідомляти про це на „га-
рячу лінію“ (номери вказані на сай-
ті університету), — каже начальник 
відділу забезпечення функціонуван-
ня системи управління якістю освіти 
доцент Ігор Колодій.

Крім друкованих методичок, 
у Політехніці широко використо-
вують їхні безкоштовні електронні 
варіанти, розміщені разом із від-
повідними навчальними дисциплі-
нами у Віртуальному навчальному 
середовищі (ВНС) університету. На 
27 серпня 2014 року у ВНС налічува-
лося 880 сертифікованих навчальних 
дисциплін. Але, за словами Ігоря 
Степановича, навіть якщо дисциплі-
на ще не сертифікована, методичні 
матеріали до неї повинні бути у ВНС.

Процес переведення методичок 
із друкованого у цифровий фор-
мат, можливо, пришвидшить і но-
вий закон про вищу освіту. Чіткої 
норми про це у ньому нема, проте 

вона може з’явитися у наказах МОН 
України, яких чекають освітяни і які 
мають пояснити все про розробку, 
підготовку до друку і видання під-
ручників, посібників та навчально
методичних матеріалів. Єдине, що 
вже відомо: гриф про обов’язкову 
рекомендацію МОН України для 
посібників та підручників більше 
не потрібний.

Інформацію про методички вар-
тістю від 15 до 85 гривень спросто-
вують також на кафедрі електрич-
них машин і апаратів ІЕСК:

— Друковані примірники мето-
дичних рекомендацій наші студенти 
можуть позичити в 014 кімнаті го-
ловного корпусу, тимчасово зали-
шивши там свій студентський кви-
ток. Буває, що методичок вистачає 
не всім, але молодь якось ділиться 
ними. Багато наших викладачів 
методичне забезпечення до лабо-
раторних та практичних робіт ви-
кладають у ВНС. Я, як і багато моїх 
колег, приношу методичні матеріа-
ли до свого курсу на флешці відразу 
на першу пару і віддаю їх старості 
групи, щоб усі наперед могли собі 
скопіювати. Ми не вимагаємо роз-
друковувати ці документи, бо одна-
ково ж на лабораторній роботі треба 
працювати з ними на комп’ютері. 
Студенти мають приносити в дру-
кованому вигляді тільки звіти з ла-
бораторних робіт, — пояснює асис-
тент кафедри ЕМА ІЕСК Лідія Каша.

Анна ГЕРИЧ

науковий пікнік

Найбільше дивовиж привезли харків’яни
m Закінчення. Початок на 3 с.
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формула успіху

„Реалізація планів —  
в оптимально  
короткий термін“
У цьому полягає успіх для аспі-

ранта другого року навчання 
кафедри органічних речовин 
Романа Тараса.

Хімік зі шкільної лави
Його улюбленим шкільним пред-
метом була хімія. Охоче брав участь 
у шкільних, районних, обласних олім-
піадах, здобував перемогу. У старших 
класах навчався в Малій академії наук 
при ЛНУ ім. І. Франка, в секції хімії, 
був дійсним членом, захистив роботу. 
Вже тоді вирішив, що його майбутній 
фах буде пов’язаний із хімією. Однак 
вагався, куди вступати — до Фран-
кового університету чи Львівської 
політехніки. Вступив до двох вишів. 
Коли прийшов до Політехніки дізна-
тися результати вступу, то випадково 
поспілкувався з директором Інститу-
ту хімії та хімічних технологій Йо-
сипом Ятчишиним. Саме він пере-
конав хлопця навчатися тут. Отож, 
2007 року Роман став студентом ка-
федри технології органічних про-
дуктів, за спеціальністю „Технологія 
бродильних виробництв і винороб-
ства“. Чим зумовлений такий вибір?

— Вважаю, що цей фах доволі 
перспективний, адже в Україні є ба-
гато харчових підприємств бродиль-
ного профілю. Скажімо, спиртзаво-
ди на Західній Україні, виноробні 
підприємства на Закарпатті, а до-
недавна ми мали багато кримських 
заводів, — розповідає Роман.

До науки залучив 
завідувач іншої кафедри
На другому курсі в Романа викладав 
органічну хімію Станіслав Воронов. 
Саме він запримітив здібного студен-
та і запропонував йому спробувати 
себе як студентанауковця на кафедрі 
органічних речовин, якою керує:

— Роман завжди приходив на 
лекції завчасно, сідав за другу парту 
(так само робив я, коли був студен-
том). Він не пропустив жодної лек-
ції. Під час опитувань завжди підні-
мав руку і давав правильні відповіді. 

Був сумлінний, вихований, старан-
ний, інтелігентний. На іспитах усе 
знав бездоганно. Мені шкода, щоб 
такі діти не йшли в науку. Тому за-
пропонував Романові долучитися 
до наукової групи професора Сама-
рика. Він подякував. А згодом я по-
бачив цього студента в лабораторії.

Відтоді для Романа розпочався 
шлях науковцядослідника. Йому 
вдалося поєднати не просто навчання 
і наукову працю, а навчання на одній 
кафедрі, а наукові дослідження — на 
іншій. Для цього жертвував вільним 
часом, адже після пар, коли одногруп-
ники здебільшого поспішали додому, 
його дорога була на кафедру органіч-
ної хімії. Почав писати перші статті, 
брати участь і перемагати в інсти-
тутських та міжнародних наукових 
конференціях — у СанктПетербурзі 
(Росія) і Ґеттінґені (Німеччина).

Фаховому вдосконаленню допо-
магає англійська мова, якою аспі-
рант володіє вільно.

Іменний стипендіат
Ще під час навчання Роман Тарас 
двічі отримував іменні стипендії 
Вченої ради університету, які витра-
чав на участь у конференціях і нау-
кові публікації. За роки навчання 
зрозумів, що наука — його стихія, 
тому не мав жодних вагань, чи всту-
пати до аспірантури.

Роман працює над створенням 
полімерних носіїв лікарських засобів 
нового покоління. Для цього він роз-
робив новий метод їх одержання на 
основі псевдо(полі) амінокислот по-
ліестерного типу розгалуженою полі-
конденсацією. Досліджує цей процес 
складним методом аналізу власного 
авторства, який охоплює потенціо-
метричний, амперметричний, хрома-
тографічний методи аналізу, а також 
ЯМР, ПМР та нейтронне розсіювання.

Упродовж цього навчального 
року аспірант отримуватиме імен-
ну стипендію Кабміну. Це грошова 
винагорода за наукові здобутки як 
у студентські роки, так і за час на-
вчання в аспірантурі.

— У наданні стипендії особливу 
увагу звертали на публікації. У мене 
їх приблизно десять, їхня темати-
ка — полімери поліестерного типу 
на основі глутамінової кислоти та 
пропіленгліколів.

Іменна стипендія аспіранта — 
близько 2,5 тис. грн., це приблизно на 
1200 грн. більше від звичайної. Отож, 
Роман сподівається, що її вистача-
тиме, щоб проводити найпотрібніші 
дослідження і готувати дисертацію.

Успішна людина — 
наполеглива
Такої думки дотримується аспірант
хімік Роман Тарас. У цьому переко-
нався ще коли був студентом і за-
вжди намагався сумлінно вчитися. 
Спочатку отримував звичайну сти-
пендію, потім — підвищену.

— У мене в характері — дома-
гатися свого. Тому я міг подовгу, 
навіть допізна, засиджуватися над 
підручниками, аж доки не розібрав-
ся в темі. Не нехтував і консульта-
ціями викладачів. Не можу сказати, 
що я хапав зірки з неба, але навчання 
здебільшого давалося неважко. Най-
легше було з хімією і фізикою.

Роман вважає, що саме напо-
легливі люди, які не зупиняються 
в професійному вдосконаленні і са-
моосвіті, здобувають у житті багато. 
Себе він вважає успішною людиною. 
У майбутньому мріє працювати на 
кафедрі органічних речовин, пере-
давати свої знання і дослідницький 
досвід студентам.

Володимир Самарик наголошує, 
що найважливіше те, що Роман уміє 
працювати, ставити собі завдання 
і його вирішувати.

Вільного часу аспірант практично 
не має. Читає здебільшого фахову лі-
тературу. А коли випадає нагода, то 
подорожує Західною Україною, зо-
крема Закарпаттям. Його улюблені 
місця — урочище „Виннички“ у Ви-
ноградові і Мукачеве.

Ірина МАРТИН
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вуличний університет

Адам Міхнік: „Україна бореться 
за демократичну Європу“
Новий сезон „Вуличного уні-

верситету“ у Львові розпо-
чався з лекції на тему „Як Україна 
може скористатися з помилок 
Польщі?“. Її 30 серпня в „Музеї 
ідей“ провели польський журна-
ліст й громадсько-політичний 
діяч, ідейний натхненник „Солі-
дарності“, головний редактор 
„Газети виборчої“ Адам Міхнік 
та український історик, заступ-
ник керівника Українського 
інституту національної пам’яті 
Олександр Зінченко.

Живучи так близько до західного 
кордону, львів’яни часто захоплю-
ються польськими успіхами у сфері 
політики, економіки чи культури. 
Більшість порівнянь не на нашу 
користь. Але Олександр Зінченко 
запропонував Адаму Міхніку та 
всім присутнім не прив’язуватися 
до імперативу часу і провів пара-
лелі між двома державамисусіда-
ми, які тількино здобули незалеж-
ність: Україною на початку 1990х 
років та міжвоєнною Польщею, 
що відновила свою державність 
у 1918 році.

— Нинішні польські успіхи ви-
росли не на голому місці. В поль-
ській історії було багато помилок, 
навчання на них — це довгий про-
цес. Першого польського президен-
та Габрієля Нарутовича вбили на 
п’ятий день після його інавгурації. 
На похоронах його вбивці, якого за-
судили до смертної кари, були при-
сутні 10 тисяч крайньоправих поля-
ків. 1926 року Пілсудський здійснив 
військовий переворот, запровадив-
ши авторитарний режим „санації“. 
А 1934го українець убив міністра 
внутрішніх справ Броніслава Пе-
рацького. Всі ці події вказують на 
те, що всередині польської держа-
ви було щось не так: опозиція мала 
замало важелів впливу на політику 
уряду, національні меншини не мо-
гли потрапити до парламенту і вже 
там обстоювати свої інтереси… На 
21му році державності Польща її 
втратила. Якщо цю історію помилок 
порівняти з нашими 23ма роками 
незалежності, то бачимо: Бог ми-

лував нас від багатьох лих, — почав 
лекцію український історик.

Підхопивши тему, Адам Міхнік 
насамперед зазначив, що його народ 
у дечому помиляється і сьогодні. Се-
ред негативів він назвав прояви по-
пулізму, нетолерантності, шовініз-
му, які можуть перевтілитися у ви-
сокі відсотки для крайньоправих чи 
крайньолівих партій на наступних 
виборах до сейму, як це вже сталося 
у випадку з Європейським парла-
ментом. „Мусимо бути пильними, 
бо є антикомунізм із більшовиць-
ким лицем. Крайності часто дуже 
близькі між собою“, — наголосив 
польський інтелектуал.

Також він зазначив, що розуміє, 
чому поляки побоюються європей-
ської вседозволеності, але не під-
тримує ізоляціонізму, який у Поль-
щі активно просувають впливові 
у суспільстві клерикали. Добрим 
виходом із цієї ситуації, на думку 
Міхніка, є лібералізація візового 
режиму з Україною: жодна нація не 
може відсторонитися від світу, бо 
саме в такій атмосфері зароджуєть-
ся фашизм.

Відтак розмова лекторів пово-
лі перейшла у площину нинішньої 
російськоукраїнської війни, її 
передумов та наслідків, які для ак-
тивного учасника „Солідарності“ 
є очевидними.

— Те, що зараз відбувається 
в Україні, — це не тільки боротьба 
за її самостійність, а боротьба за де-
мократичну цивілізовану Європу. 
Наші газети пишуть про це кожного 
дня. 1989го року Андрій Сахаров на 
Першому з’їзді народних депутатів 
СРСР назвав війну в Афганістані „га-
небною війною“. Його тоді звинува-
чували у зраді Батьківщини, реакція 
була бурхливою. Те, що є зараз, — це 
реванш тих самих сил. Це безглуздий 
і безпощадний чорносотенний бунт, 
який закінчиться великою поразкою 
Росії. Я вже казав не раз, що я справ-
жній антирадянський русофіл. Лю-
блю російську літературу, маю в Пе-
тербурзі багато друзів. Коли Путін 
уперше став президентом, мій коле-
га з Москви Сергій Ковальов, сказав 
мені: „Адаме, ти побачиш: він не 
полковник, він неймовірна скотина. 
Ти ще побачиш, що він зробить“. Не 
знаю, коли, але для Росії все це за-
кінчиться такою трагедією, як у на-
цистській Німеччині, — підкреслив 
закордонний гість.

Під час лекції Адам Міхнік озву-
чив свою візію майбутнього Украї-
ни, — як рівноправного члена но-
вого міждержавного об’єднання на 
зразок Бенілюксу, яке може стати 
дуже впливовим у Європі. За іде-
єю лектора, до нього мали б увійти 
Польща та країни Балтії. Ці держа-
ви ментально подібні між собою, бо 
мають спільний історичний досвід, 
а отже можуть взаємовигідно  лобі-
ювати свої інтереси на міжнарод-
ній арені.

Цьогоріч кількість організато-
рів львівського „Вуличного універ-
ситету“ зросла. Активну академічну 
осінь нам обіцяють ГО „ІДЕАРа-
зом“ та польський „Фонд Міанов-
ського“ за сприяння Фонду „Освіта 
для Демократії“ в межах програми 
„Перетворення в Регіоні — RITA“ 
ПольськоАмериканського Фон-
ду Свободи. За словами „ректора“ 
Тараса Прокопишина, 14 вересня 
наступним лектором „ВУ“ стане ві-
домий український соціолог Євген 
Головаха.

Анна ГЕРИЧ

SS  Адам Міхнік назвав Львів 
європейським містом
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Аушвіц-Біркенау:  
місце злочинів — місце пам’яті
Цього вересня минуло 75 років від початку Другої світової — 

наймасштабнішої війни в історії, яка не тільки перекроїла життя 
планети, а й показала, яким крихким є людське буття і межі людяності: 
якою нечутливою, жорстокою у стосунку до іншого може бути люди-
на, але водночас як навіть у ситуації виживання, перед лицем смерті 
здатна протистояти, зберігаючи силу волі, гідність, доброту. Одним із 
втілень одного й іншого є Освенцим. Щоб побачити знакове для істо-
рії ХХ ст. місце, де в 1940 роках діяв один із найбільших нацистських 
концтаборів, нині до Державного музею Аушвіц-Біркенау у Польщі 
вишиковуються довгі черги, щороку з усього світу туди приїжджає 
понад 700 тис. відвідувачів

Історія концентраційного табору 
АушвіцБіркенау почалась у травні 
1940 року. Його було створено для 
польських політв’язнів, але згодом 
туди почали звозити людей з усієї 
Європи — передовсім євреїв (гео-
графія вражає: до прикладу, Осло 
й Салоніки, Париж і українські 
Львів та Борислав), а також циган, 
радянських військовополонених, 
інші групи населення. За колючим 
дротом табору перебувало понад 
14,5 тис. вихідців з українських зе-
мель (зокрема члени ОУН Василь 
Бандера, Степан Ленкавський, Лев 
Ребет, ін., батько ексПрезидента 
України Андрій Ющенко). Та про 
українців у музеї, на жаль, швидше 
нагадає стенд під назвою „Погро-
ми поляків на Волині“, де йдеться 
про те, що в 1943му „польські села 
були атаковані формуваннями УПА 
й українським населенням“, а далі 
переслідування поляків „на тих те-
ренах“ зростало…

Освенцимський табір складався 
з кількох концтаборів. Нині як музей 

для огляду доступні табір Аушвіц І 
в Освенцимі й Аушвіц ІІБіркенау 
(„табір смерті“) в селі Бжезінка, що 
за 3 км від Освенцима. Про те, що 
діялось тут 70 років тому, впродовж 
трьох годин численним екскурсій-
ним групам розповідають поль-
ською, англійською, німецькою, 
іспанською, російською, іншими 
мовами. У різних блоках Аушвіца І 
нині обладнані тематичні вистав-
ки: поляки у таборі, геноцид євреїв 
тощо. Фотографії, карти, докумен-
ти. Чи не найбільше вражають купи 
речей (взуття, щітки, валізи), що 
були конфісковані у в’язнів. Мо-
торошний експонат — складене 
вздовж довгої стіни жіноче волосся. 
Мішки із приблизно 7 тонами люд-
ського волосся знайшли, зайнявши 
Освенцим, радянські військові. Цей 
„матеріал“ використовували в тек-
стильній промисловості Рейху: у му-
зеї можна побачити зразок тканини 
з людського волосся… Гори „нічиїх“ 
предметів, аж до стелі, — лише на-
тяк на непосильну, надто масштаб-

ну для нашого розуміння драму, що 
розгорталась тут, на незліченність 
і незліченість доль, які тут обірва-
лись. Кількість жертв, власне, не 
буде названа ніколи: багато хто, 
переживши виснажливу дорогу до 
Аушвіца (у запломбованих перепов
нених товарних вагонах, без води 
і їжі, іноді до 7–10 діб), прибував 
у табір тільки для того, щоб відразу 
й назавжди зникнути у газових каме-
рах і крематоріях… Хоча дослідни-
ки порізному визначають кількість 
загиблих (від сотень тисяч до міль-
йонів), але більшість сходиться на 
числі від 1,1 до 1,6 млн. осіб.

Складні умови життя (у бараках, 
без дотримання санітарних норм), 

SS „Праця робить вільним“: цей напис 
над головними воротами концтабору став 
символом нацистських злочинів і терору

SS Одним зі способів знеособлення 
в’язнів був однаковий смугастий одяг, 
на який кожному нашивали номер 
і спеціальний трикутник (для різних 
категорій це були різні позначки)SS На території табору Аушвіц ІІ-Біркенау
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важка виснажлива праця, знущання, 
убогий раціон („кава“ або відвар із 
трав зранку — пісний, зазвичай із 
гнилих овочів, суп на обід — шма-
ток чорного хліба з ковбасою, сиром 
чи маргарином і напій увечері)… 
Все це призводило до виснаження 
організму (на музейних стендах зо-
бражені дорослі жінки, які важать 
від 23 до 35 кг), а врешті — до висо-
кої смертності. Над в’язнями також 
проводили медичні експерименти, 
зокрема доктор Йозеф Менгеле, 
якого прозвали „ангелом смерті“. 
До прикладу, досліди над дітьми 
(зокрема близнюками) і жінками 
проводили, аби вивчити можливості 
підвищення репродуктивної функ-
ції жінок обраної — арійської — 
раси. А от поляків, росіян, євреїв 
і циган, як визначили нацисти, слід 

знищити… Повішання, розстріли 
(у подвір’ї між 10 і 11 блоками Ауш-
віца І відтворена „стіна смерті“), 
масове отруєння газом (до 2000 лю-
дей у камері)… Нині на території 
АушвіцБіркенау є руїни кремато-
ріїв і газових камер: під час відступу 
нацистів есесівці підірвали будівлі.

Жахіття Аушвіца намагались 
приховати, і в’язні табору — здава-
лося б, були приречені. Але вони не 
мирились — бунтували: були спро-
би втечі, налагоджені контакти 
з місцевим польським населенням, 
інформування про злочини і в’язнів 
табору тощо. Були приклади жер-
товності: так, у 1941му польський 
монах Максиміліан Кольбе, рятуючи 
іншого в’язня, пішов на смерть за-
мість нього. Як стверджував відо-
мий психолог Віктор Франкл, який, 
до слова, сам був в’язнем концтабо-
рів, зокрема й Аушвіца: навіть в екс-
тремальних умовах (як ув’язнення) 
людина спроможна залишатись гу-
манною. Є ще, до прикладу, історія 
Оскара Шиндлера, члена націонал
соціалістичної партії, на перший 
погляд, меркантильного промис-
ловця, який, проте, під час Голо-
косту врятував близько 1200 євреїв, 
надавши їм роботу на своїх заводах 
у Польщі і Чехії. Нині у Кракові на 
місці такого заводу — музей. А істо-
рію людяності, історію Шиндлера, 
якого євреї згодом назвали „Правед-
ником світу“, Стівен Спілберг зобра-
зив у кінодрамі „Список Шиндлера“.

Нацистські злочини отримали 
юридичну, публічну оцінку, коли 
руйнівний дух війни був ще таким 
сильним, відчутним: Нюрнберзь-
кий процес відбувся у 1945–46 рр. 

Першому комендантові Аушвіца Ру-
дольфові Хьоссу присудили смерт-
ний вирок: повішання відбулось на 
території Аушвіц І. У 1947 році табір 
перетворено на музей, а в 1979му 
його внесено до Списку світової 
спадщини ЮНЕСКО. Нині для ці-
лого світу музей в Освенцимі є нага-
дуванням того, що злочини, воєнні 
й проти людяності, не мають тер-
міну давності, й раніше чи пізніше 
все буде названо відповідно: убив-
ство — вбивством, злочинець — 
злочинцем. Очевидно, комуністич-
ний режим, що за жорстокістю не 
поступався нацистському, а за під-
рахунками авторів „Чорної книги 
комунізму“ у світовому масштабі 
забрав майже 100 млн. життів, має 
бути засуджений. Як і діяння всіх 
новітніх злочинців.

Ірина ШУТКА 
Львів — Освенцим — Львів

SS Крематорій І на території колишньо-
го табору Аушвіц І: зі збережених автен-
тичних металевих елементів реконстру-
йовано дві з трьох печей, у яких упро-
довж доби спалювали близько 350 тіл

SS Далеко не всі витримували важку 
тривалу дорогу у запломбованих 
переповнених вагонах, без води і їжі, 
а дехто прибував у табір тільки для 
того, щоб відразу й назавжди зникнути 
у газових камерах і крематоріях

SS „Ворота смерті“, крізь які у табір Аушвіц ІІ-Біркенау прибували потяги із 
в’язнями (передовсім євреями) з усієї Європи

SS Новоприбулим в’язням давали 
номери (з 1943-го їх татуювали), 
реєстрували, фотографували 
у трьох позиціях
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інтелектуальні бесіди

Гуманістичні традиції 
села Дунаєва
Село Дунаїв Перемишлянського району на Львівщині — мала батьківщина 

ректора Національного університету „Львівська політехніка“ професора Юрія 
Бобала. Він був серед почесних гостей міжнародної конференції „Християнський 
гуманізм ХХІ століття“, котра днями відбулася у його рідному селі.

Ідея проведення такої 
конференції та віднов-
лення гуманістичних бе-
сід у Дунаєві належить на-
стоятелю костелу Святого 
Станіслава отцю Юзефу 
Куцу та письменниці, ла-
уреату Шевченківської 
премії Галині Пагутяк. 
Саме вона поширила у за-
собах масової інформації 
розповідь про латинсько-
го архієпископа Григорія 
із Санока та італійського 
поета Каллімаха, які у се-
редньовіччі збирали у Ду-
наєві гуманістів з різних 
країн Європи. Архієпис-
коп Григорій розбудову-
вав Дунаїв, він був поруч 
із селянами у лиху годину 
татарської навали, спіл-
кувався з людьми їхньою 
рідною мовою.

Після служби Божої першим на кон-
ференції мав слово папський нунцій, 
архієпископ Войцех Залузький.

Ректор Львівської політехніки про-
фесор Юрій Бобало у своєму виступі, 
зокрема, сказав:

— Я з дідапрадіда пов’язаний зі своїм 
рідним селом Дунаїв, який багатий істо-
рією, культурою, своїми мудрими, доб
рими і освіченими людьми. Не знаю, чи 
вживали прості селяни слово „гуманізм“, 
але більшість із них сповідували христи-
янські, гуманістичні чесноти, виявляючи 
у конкретних ділах свою доброту, мило-
сердя, жертовність. Дунаївці не були 
осторонь заклику Митрополита Андрея 
Шептицького, коли галичани збирали 
кош ти і харчі на допомогу тим українцям, 
які потерпали від великого Голодомору 
1932–1933 років на Великій Україні.

— Ми знаємо, — зауважив ректор, — 
що в історії українськопольських сто-
сунків були складні і трагічні сторінки. 
Не оминули вони і Дунаїв. Але з розпо-
відей родини, старожилів села знаю, що 
впродовж багатьох років між українцями, 
поляками і євреями існували нормальні, 
добросусідські стосунки. Як відомо, село 
Дунаїв оминула так звана пацифікація 

тридцятих років. Були випадки, коли 
у лиху годину українці рятували поляків, 
а поляки — українців. Це ж стосується 
і переховування євреїв жителями села 
у роки нацистської окупації. Одним із 
проявів гуманізму українців і поляків, зо-
крема, жителів Львова і Вроцлава, Львів-
ської і Вроцлавської політехнік стало від-
криття 2011 року на Вулецьких пагорбах, 
біля гуртожитків Львівської політехніки, 
пам’ятника львівським професорам, яких 
нацисти розстріляли в ніч з 3 на 4 липня 
1941 року. Гітлерівці порушили одну із 
християнських заповідей „Не вбий!“.

Професор Юрій Бобало також тор-
кнувся проблеми гуманітарної складо-
вої політехнічної освіти. Адже саме ця 
складова значною мірою формує філо-
софію буття молодого фахівця ХХІ сто-
ліття, його світогляд і життєву позицію.

З глибокими філософськими роз-
думами про християнський гуманізм 
виступила письменниця, лауреат Шев-
ченківської премії Галина Пагутяк.

Дунаївські інтелектуальні бесіди 
вирішили проводити у селі щороку, 
сподіваючись на розширення кола їх 
учасників.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“

наш календар
13 вересня — День українсько-
го кіно.
13 вересня — День фізичної 
культури і спорту.
13 вересня — День програ-
міста.
14 вересня — День праців-
ників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисло-
вості.

Пам’ятні дати
11.09.1864 — народився Пав-
ло Грабовський, український 
поет і громадський діяч.
12.09.1897 — народилася Ірен 
Жоліо-Кюрі, французький ра-
діохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Ана-
толь Свидницький, україн-
ський письменник.
14.09.1769 — народився Олек-
сандр Гумбольдт, німецький 
природознавець і географ.
14.09.1845 — народився Iван 
Бiлик (Рудченко), український 
письменник i етнограф.
15.09.1789 — народився Джеймс 
Фенімор Купер, американський 
письменник, автор романів 
„Останній з могікан“, „Звіробій“.
15.09.1804 — народився Ми-
хайло Максимович, укра-
їнський етнограф, історик 
i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван 
Тобiлевич (Карпенко-Карий), 
видатний український дра-
матург, один iз зачинателiв 
українського реалістичного 
театру.
15.09.1877 — народилася Олена 
Кульчицька, видатна україн-
ська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових 
стрільців Українського легіону 
у складі австро-угорської ар-
мії присягнули на вірність бо-
ротьбі за визволення України.
17.09.1853 — народився Ми-
хайло Павлик, український 
письменник, публіцист, гро-
мадський діяч.
17.09.1864 — народився Михай-
ло Коцюбинський, видатний 
український письменник.
17.09.1939 — радянські війська 
вступили на територію Захід-
ної України за пактом Молото-
ва-Ріббентропа.
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рідні терени

Пам’ятаємо, шануємо, вклоняємося
Традиційно члени Суспільно-культурного това-

риства „Любачівщина“ відвідують рідні місця 
по той бік кордону, цвинтарі, де спочивають їхні 
родичі і воїни УПА, зустрічаються з односельцями 
із західних польських земель

Завершили 
справу, розпочату 
Григорієм Горохом
Цього літа любачівці ви-
конали останню волю сво-
го колишнього очільника 
Григорія Гороха: упоряд-
кували символічну брат-
ську могилу його одно-
сельців, які трагічно заги-
нули у післявоєнний час.

— Старим цвинтарем 
у Новому Селі опікувався 
безпосереднього Григорій 
Горох разом із кількома 
ентузіастами, — розпо-
відає голова товариства 
Богдан Парадовський. — 
Разом вони впорядко-
вували могили, білили 
і чистили надгробки, під-
німали повалені хрести на 
могилах. Та найбільше він 
мріяв про те, аби в центрі 
цвинтаря стояла сим-
волічна могила тих, хто 
трагічно загинув у 1944–
46 роках. Йому вдалося 
зробити основу могили 
й виготовити плиту на по-
жертви вихідців села, які 
нині мешкають в Україні. 
Оскільки поляки відмо-
вилися зробити на ній на-
писи українською мовою, 
то довелося її привезти 
до Львова. Пан Григорій 
домовився зі львівським 
скульптором Петром 
Дзиндрою про викарбу-
вання на ній 16ти пріз-
вищ. Однак встановити 
її на могилі йому вже не 
судилося. Не переповіда-
тиму, як напівлегально ми 
перевозили її через два 
кордони (документів на 
неї не мали ніяких). Ска-
жу лише, що при допомозі 
наших ентузіастів Миро
слава Куспіся та Богдана 
Допіра ми таки довезли 

її до місця призначення. 
Окрім любачівців, участь 
у цій події взяв місцевий 
українець Владислав Сі-
конь. Панахиду відправив 
і освятив плиту о. Іван Та-
рапацький. Так ми завер-
шили розпочату справу 
Григорія Гороха.

Того ж дня у Любаче-
ві прочани взяли участь 
у посвяченні могили 
батька і сина Вахняниних, 
один із яких був сотником 
УГА. До її відновлення 
багато зусиль доклала ко-
лишня мешканка цього 
міста, членкиня товари-
ства Дарія Мартинів.

Естафету 
передають молоді
На Успіння Пресвятої 
Богородиці 140 членів 
суспільнокультурних 
товариств „Любачівщи-
на“ і „Надсяння“ разом 
із прочанами Ольштин-
щини й навколишніх сіл 
зібралися в колишньому 
українському селі Монас-
тир, де поховані 62 упівці, 

що загинули в 1945 році 
в околицях сіл Грушки, 
Мриглодів і Верхрати. 
Вже традиційно люба-
чівці привозять на цю 
могилу нащадків радру-
жан — учнів Навчально
виробничого комплексу 
зі села Зубра на Львів-
щині. Після покладання 
квітів, свічок і панахиди, 
яку відправили о. Іван 
Тарапацький (Польща) 
та о. Михайло Ящишин 
(Україна), учні заспівали 
патріотичних пісень. Далі 
лісовою стежкою прочани 
пройшли до місця, де по-
серед лісу стоїть капли-
ця Матері Божої. Після 
Служби Божої всі посма-
кували освяченими фрук-
тами і водою.

— Наші щорічні зу-
стрічі організовує Богдан 
Лопушанський, який живе 
в Польщі. На жаль, цього 
року приїхало дуже мало 
українців, які живуть на 
польських теренах. Це 
переважно старші люди, 
які привезли з собою своїх 
онуків. Завершилася про-
ща на галявині місцевого 
лісництва, де ми спілкува-
лися між собою, ділилися 
спогадами. Не обійшлося 
і без розмов про сьогод-
нішні воєнні події в Укра-
їні. Для українців Польщі 
ми зробили приємний по-
дарунок. Наші учні і тріо 

бандуристок „Червона 
калина“ заспівали патрі-
отичних пісень, пора-
дували всіх запальними 
танцями. Розходилися ми 
уже надвечір. Цього ж дня 
один із автобусів поїхав 
у Радруж. Оскільки при-
їхали туди майже увечері, 
то відразу попрямували на 
старий український цвин-
тар, де поховані мешканці 
села, їхні парохи та упівці. 
Діти запалили свічки, по-
клали вінки до могил. Па-
нахиду відправив о. Ми-
хайло. Прочани послухали 
спогади колишньої радру-
жанки Софії Свистонюк 
про трагічне минуле села, 
а молодь довідалася, чому 
маємо пам’ятати про сво-
їх предків, шанувати і до-
глядати їхні могили. На-
ступного дня ми побували 
у Брусно, відвідали місце-
вий цвинтар, де є надгроб-
ки відомих бруснівських 
майстрів. Після панахиди 
повернулися до Любаче-
ва і взяли участь у Службі 
Божій в церкві Святого 
Миколая, — підсумував 
Богдан Парадовський.

Цього літа любачівці 
також віддали шану своїм 
предкам, похованим у Го-
райці, Жукові, Любленці 
Старому і Любленці Но-
вому.

Катерина ГРЕЧИН
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духовність

Молімося за мир в Україні!
З ініціативи капелана Львівської політехніки отця Тараса Жеплинського з 
початку вересня щоденно, крім вихідних днів, усі охочі можуть доєднатися 
до спільної молитви за мир в Україні. Молебні відбуваються з 13.45 до 14.15 у 
101ій аудиторії 9го навчального корпусу. 

Символи Світового дня молоді 
гостювали у Львові

Ранок 7 вересня у Львові був 
особливий — недільне місто 

розбудив молитовний спів молоді 
та духовенства з нагоди Світового 
дня молоді. 

Центральними вулицями Львова від 
Римокатолицької архикатедри до 
Архикатедрального собору святого 
Юра представники різноманітних ду-
ховних, громадських та молодіжних 
організацій пронесли хрест та ікону, 
які молодим людям усього світу по-
дарував блаженної пам’яті Папа Рим-
ський Іван Павло ІІ.

Розпочалася урочиста місія від 
катедри, де відбувся молебень та про-
повідь священнослужителів. Вздовж 
дороги хода зупинялася для розду-
міврозважань над різними темами, 
які турбують сьогоднішню молодь 
та суспільство загалом і для молит-
ви „Отче наш“ та „Богородице Діво“. 
Чи не найбільше молодь говорила 
про мир і добро, про важливість ро-
зуміння та усвідомлення всіх випро-

бовувань, особливу увагу приділили 
самопожертві, яку складають вояки на 
полях бою. 

У подвір’ї собору св. Юра спільно-
та римокатолицької церкви передала 
хрест та ікону, які є символами світо-
вих днів молоді, спільноті Україн-
ської грекокатолицької церкви.

До України хрест та ікона прибули 
в рамках підготовки до Світового дня 
молоді, котрий відбудеться в Крако-
ві у 2016 році. Засновником світових 
днів молоді є Іван Павло ІІ, який у 1984 
році подарував молоді світу хрест, а 
ікону в 2004 році. Впродовж вересня 
і до 4 жовтня символи Світового дня 
молоді мандруватимуть Україною, 
„відвідуватимуть“ римокатолицькі 
та грекокатолицькі парафії. 

У Львові ці символи перебували 
впродовж неділі. У вечірній час у цен-
трі міста відбувалися молитви і науки, 
а ввечері в церкві Преображення Гос-
поднього — молодіжні чування.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Портрети та інформацію про 
життя 24 великих українок, 
які творили нашу історію, від-
дали життя за нашу держав-
ність, 5 вересня представили 
на площі Ринок у Львові. 
Виставку „Жіночі імена 
у вулицях Львова“ до кінця 
вересня можна буде оглядати 
в Італійському дворику. Ви-
ставка є спільним проектом 
Львівського відділу Союзу 
українок і жіночих організацій 
„Жіночий вибір“ та „Жіночі 
перспективи“.

Біля меморіалу, встановлено-
го на місці колишнього села 
Гута Пеняцька, що на тери-
торії Голубицької сільської 
ради Бродівського району 
Львівщини, з ініціативи Това-
риства „Гута Пеняцька“ 4 ве-
ресня відбулися поминальні 
заходи з нагоди вшанування 
пам’яті жертв трагічних по-
дій лютого 1944 р. Близько 
тисячі мешканців цього поль-
ського села вбили гітлерівці, 
а село спалили. На поми-
нальні заходи із вшанування 
пам’яті жертв Гути-Пеняцької 
прибули члени Товариства 
„Гута Пеняцька“ з Республіки 
Польща, свідки трагедії, яким 
вдалося вижити та їхні на-
щадки, а також представники 
інших громадських органі-
зацій із сусідньої держави, 
представники Генконсульства 
Польщі у Львові, зокрема, 
Генеральний консул Ярослав 
Дрозд.

Глава УГКЦ Патріарх Свя-
тослав (Шевчук) надіслав 
Лист-звернення до вірних 
із нагоди проведення VI Все-
українського військового 
паломництва до Зарваниці, 
яке відбудеться 20–21 ве-
ресня. Патріарх наголосив, 
що плекання миру та його 
захист — це справа не лише 
військових, а й обов’язок 
кожного громадянина-патрі-
ота. У прощі візьмуть участь 
представники ЗСУ, силових 
структур, воїни, які брали 
участь у бойових діях у зоні 
АТО, поранені військовос-
лужбовці, члени сімей захис-
ників України.

За матеріалами інформагенцій
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самоврядування

Пленер НСС — генерує, навчає, мотивує
Близько вісімдесяти представників найпро-

гресивнішої молоді з різних куточків України 
зібралися 25–31 серпня на базі навчально-оздоров-
чого табору „Політехнік-3“ (с. Коблеве) на Міжна-
родний пленер органів студентського самовряду-
вання. Він є одним із найбільших щорічних заходів 
Національного студентського союзу. Цього разу 
на молодіжний з’їзд прибули майже 80 учасників із 
Харкова, Полтави, Хмельницького, Луцька, Одеси, 
Києва, Чернігова, Львова, серед них троє пред-
ставників Львівської політехніки. На жаль, через 
ситуацію, яка склалася в нашій державі, не було 
жодного іноземного студента.

Молодь поділилася досві-
дом своєї діяльності в ца-
рині студентського само-
врядування, обговорила 
основні проблеми, які іс-
нують у молодіжному се-
редовищі, та поділилися 
думками щодо підвищен-
ня ефективності діяльнос-
ті у вишах.

— Цьогоріч було чо-
тири основні питання, 
які обговорювали на пле-
нері: роль органів сту-
дентського самовряду-
вання у виші; внутрішня 
мобільність студентства; 
піар як можливість мо-
тивувати молодь до ді-
яльності; яким чином 
молодь може впливати 
на процеси, які відбува-
ються в нашій країні, як 
сформувати нову модель 
суспільства, — розповів 
аспірант другого року 
навчання ІНЕМ, віце
президент НСС із піару 
та фандрайзингу Дани-
ло Цьвок. — Можна го-
ворити про локальний 
піар, якщо йдеться про 
якийсь конкретний ор-
ган студентського само-
врядування. Але для нас 
важливо, щоб позиція 
всього студентства, осо-
бливо в такий складний 
час, була спільною. Мо-
лодь дійшла висновку, що 
ефективним методом пі-
ару, донесення інформа-
ції та спілкування є соц
мережі. Зараз уже маємо 
напрацьовані декілька 
проектів у цьому напря-

мі, які з наступного року 
втілимо. Сьогодні важли-
вим викликом є те, як мо-
лодь вивести з „онлайн
середовища“ в реальне 
життя. Зокрема одним із 
інноваційних заходів бу-
дуть різнотематичні ве-
бінари, які стануть плат-
формою для спілкування 
студентів з усієї України 
в реальному часі.

Особливого відгуку 
серед учасників пленеру 
отримали питання, які 
стосувалися складної по-
літичної ситуації в Укра-
їні. Молодь серйозно пе-
рейнялася долею держави 
в часи Майдану і вболіває 
досі та усіляко долучаєть-
ся до заходів із врегулю-
вання ситуації.

— Раніше час від часу 
виникали досить проти-
лежні думки щодо потріб-
ності чи непотрібності 
Революції Гідності. За-
раз студентство аналізує, 
має доступ до більшого 
інформаційного ресурсу, 
тому думка однозначна: 
Майдан себе абсолютно 
виправдовує. І ці всі по-
дії надзвичайно консолі-
дували молодь, зараз для 
всіх спільна мета — мир 
і збереження незалеж-
ності та цілісності Украї-
ни, — наголосив мій спів-
розмовник.

Підсумовуючи обгово-
рення на пленері НСС, мо-
лодіжний лідер зауважив, 
що зараз роль студент-
ського самоврядування 

надзвичайно зросла. І не 
раз доводиться чути про 
позицію певної частини 
суспільства та політич-
ного середовища про те, 
що саме молодь повинна 
брати участь у державо
творчих процесах.

— Ці всі складнощі 
в державі стали своєрід-
ним каталізатором. За-
раз у „тренді“ бути па-
тріотом, активним, ро-
бити все, щоб зрушити 
ситуацію з мертвої точ-
ки. І найважливіше, що 
цей „тренд“ поєднується 
з усвідомленою відпові-
дальністю, — закцентував 
Данило Цьвок.

— Однозначно, що 
в н у т р і ш н ь о д е р ж а в н і 
проблеми відбилися на 
пленері. Якщо в попере-
дні роки учасниками було 
близько 120 осіб, то цьо-
го разу значно менше. До 
участі зголосилося багато 
молодіжних представни-
ків із Донецька, Луган-
ська, але жоден із них 
не приїхав. Якраз на час 
з’їзду припало відкрите 
вторгнення російських 
військ у нашу державу 
і всі читали новини, об-
говорювали, переживали, 
що буде, що станеться, 
в когось знайомі воюють 
в зоні АТО, хтось має там 
родичів. І це давало свій 
відбиток. Усі сходили-

ся на тому, що хочемо 
якнайшвидшої перемо-
ги України і спокою, — 
прокоментував пленер 
голова наглядової ради 
НСС, начальник Львів-
ського обласного відді-
лення комітету з фізич-
ного виховання та спорту 
МОН Анатолій Ігнато-
вич. — А взагалі, зараз, 
на жаль, спостерігаємо 
певне падіння ініціатив 
молоді в самоврядній га-
лузі. Якщо простежити 
студентський рух п’ять 
років тому і тепер, то 
зараз менше об’єднань, 
менше охочих займатися 
роботою в самоврядних 
органах. Зараз менше 
цікавляться діяльністю 
органів студентського 
самоврядування і, якщо 
говорити про новий За-
кон „Про вищу освіту“, то 
багато учасників пленеру 
не те, що не переглядали 
весь Закон, а навіть не ди-
вилися розділ, який сто-
сується студентського 
самоврядування, і того, 
в яких умовах їм дове-
деться працювати. Тобто 
людей доводиться заново 
вчити, тож уся програма 
пленеру ґрунтувалася 
саме на такому навчанні. 
Адже щоб захищати права 
студентів, треба їх знати.

Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

Продовження „АРДЕКОХа“

Виставка, яку відкрито минулого тижня у галереї 
„Зелена канапа“, — презентація нових робіт із 

малярського циклу Юрія Коха. Гуцулія зі смаком 
абсенту, трохи львівської будинкової урбаністики, 
манекени — експозиція інтелектуально розмаїта 
й по-кохівськи іронічна.

Цього разу переважає портрет. Не дослівний, а обігра-
ний, у власному стилі ардеко: розкішні темношкірі гу-
цулки з файкою, золотом, люстерком, абсентом таємниче 
спокушають, мулатки в українських строях більш відвер-
ті… Еротичні манекени, „брати“ Степан Бандера з Анто-
ніо Бандерасом, територія Бруно Шульца — згруповані 
на різних стінах картини все одно творять цілісний світ.

Особливість — 30 листопада відбудеться розіграш 
твору „Весільний музика“. Щоб отримати шанс вигра-
ти оригінал, потрібно купити за 50 грн. листівку з його 
зображенням.

Н. Я.

за лаштунками

„Вертаємось до серйозної 
глибокої драматургії“
Національний академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької 

у новому сезоні, який уже розпочався, розширить свій репертуар. 
Заньківчани зосереджені на репетиційному процесі чотирьох вистав-
прем’єр, у яких буде задіяний весь колектив театру. Бо переконані, що 
хоч тепер і „не до комедій, але й не до сліз“.

Першою прем’єрою, яку зможемо поди-
витися вже 10 жовтня, буде постановка 
Григорія Шумейка „Король стрільців“ 
за твором Івана Керницького. Ймовір-
но, вона матиме іншу назву, яка від-
повідає її змісту — „Муза в офсайді“: 
замість футболіста, якого нетерпляче 
чекають у селі, приїжджає кволий поет. 
Це легка усміхнена комедія з галицько-
го життя, в котрій приховані серйозні 
й болючі думки. Глядач відкриє для себе 
ім’я автора, який перед II Світовою вій
ною був найвідомішим письменником 
на Західній Україні — Василь Стефаник 
вважав його своїм наступником.

Сміх із серпанком смутку поста-
не, до речі, на оновленій сцені і під 
час гри п’єси італійського драматурга 
Едуардо де Філіппо „Циліндр“. Твір 
не має широкої сценічної історії, хоч 
загалом п’єси цього відомого італійця 
у 1958 і 1984 роках уже йшли на зань-
ківчанській сцені.

— Це комедія соціальних поло-
жень, але я хочу відстежити й осмисли-
ти, як і чому люди втрачають моральні 
основи, підпадають під згубний вплив 
мамони, хоч знають, що це гріх. Зрос-
тає грошова сума — ламаються прин-
ципи. Зображена Італія 50х років, але 
вистава не буде в стилі неореалізму, 
я хочу наблизити її до нашого жит-

тя, — відкрив постановочні секрети 
режисер „Циліндра“ Федір Стригун.

Повернеться у репертуар у моло-
діжній інтерпретації в постановці 
Вадима Сікорського легенда театру — 
твір, який заньківчани з успіхом зі-
грали 500 разів, особливо добре його 
сприйняли в Ризі — „Віє вітерець“ Яна 
Райніса. Зворушливо чиста поетика 
п’єси, її пісенність дасть змогу гляда-
чеві неспішно подумати про вічне.

Ще одна величина — Теннессі Ві-
льямс — відомий американський дра-
матург ХХ століття, який потребує 
глядача виняткового, витонченого, 
здатного до співчуття. За його твір 
„Чудова неділя для пікніка“ взялася 
режисер Алла Бабенко — побачимо на 
сцені, як розгортається суперечка між 
фізичним і духовним життям людини.

Художній керівник театру Федір 
Стригун, попри важкі часи, зберігає 
гумористичний оптимізм: хоч гля-
дач, на його думку, тепер не мислить 
асоціативно, не відчитує підтексти 
і не проектує побачене на сьогоден-
ня, треба вертатись до серйозної 
глибокої драматургії, нехай і коме-
дійного характеру, бо сміх відволікає. 
Однак кращої вистави, аніж Майдан, 
театр поставити не здатен.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Роман українського письменника 

Олександра Ірванця „Хвороба 
Лібенкрафта“ вийшов у фінал 
престижної польської премії 
„Ангелус“. Крім Ірванця, до фіна-
лу потрапило ще шість авторів 
із різних країн Східної Європи. 
У 2006 році цю премію отримував 
Юрій Андрухович за „Дванадцять 
обручів“, а 2013 року — Оксана 
Забужко за „Музей покинутих 
секретів“.

Фільм „Не менше 50 кг“ україн-
ського режисера та сценариста 
Марини Артеменко здобув 
золоту медаль Міжнародного 
фестивалю аматорського кіно 
UNICA у Братиславі. Раніше 
стрічка брала участь у майже 
80 різноманітних фестивалях та 
здобула близько двох десятків 
фахових нагород. За сюжетом 
короткометражного фільму, дів-
чина Леся, протестуючи проти 
стереотипів суспільства, почи-
нає набирати кілограми.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки готується до 
прем’єри вистави „Вівісек-
ція“ — чотири невеликі етюди 
з різними персонажами, яких 
будуть розчленовувати на сце-
ні. Автором сценарію та музики 
є новий директор театру Олексій 
Коломійцев. У Львові він дебю-
тував у червні виставою „Дівка“. 
У деяких сценах будуть оголені 
тіла акторів, тому виставу можна 
переглядати лише особам, які 
старші 18 років.

За матеріалами інформагенцій
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Вп’ятнадцяте на Форумі видавців
Цього року Видавництво Львівської політехніки вп’ятнадцяте 

візьме участь у Форумі видавців. Що воно представлятиме цьо-
го року, в яких заходах візьме участь, що запропонує відвідувачам? 
Про це розповідає спеціаліст відділу маркетингу та розповсюджен-
ня видавництва Наталя Ліпінська.

Ярмарок та акції
Насамперед хочу нагадати читачам, 
що наше видавництво є ровесни-
ком Форуму — цього року нам та-
кож двадцять один. Участь у цьому 
книжковому святі для видавництва 
завжди очікувана, адже Форум — це 
насамперед спілкування з читачами
покупцями, серед яких — багато ви-
кладачів і студентів. Тут ми спілкує-
мося з колегами з інших видавництв, 
бібліотек, знайомимося з цікавими 
авторами, беремо участь у круглих 
столах та обговореннях.

Традиційним для нас є книжко-
вий ярмарок — місце 
зустрічі з тими, хто 
любить книги і сте-
жить, що нового вида-
ло видавництво за рік. 
Отож, чекатимемо сво-
їх шанувальників та за-
цікавлених. Хочу наго-
лосити, що цього року 
наш стенд — № 205. 
А тих, хто не любить 
тисняву в Палаці, за-
прошуємо до двох 
книжкових наметів на 
подвір’ї — № 43 та 98.

Наше видавництво 
здебільшого долучається до тих чи 
інших акцій Форуму. Ми беремо 
участь у благодійній акції „Третій 
вік — задоволення від читання“. 
Вона полягає в тому, що для пенсіо-
нерів, які купуватимуть наші книж-
ки, передбачена двадцятигривнева 
знижка. Отож, люди відповідного 
віку, яких цікавить наша література, 
можуть скористатися цим.

Також організовуємо і свої ака-
ції: у наметах буде великий розпро-
даж книжок за відповідною ціною; 
а хто завітає до стенду, теж зможе 
трохи зекономити.

Книжки на конкурс
Видавництво традиційно бере ак-
тивну участь у конкурсі „Найкраща 
книга Форуму“. Цього разу ми пред-
ставили на розсуд журі п’ятнадцять 

видань, що вийшли впродовж року. 
Серед них — і „гарячі“ щойно з дру-
ку. Насамперед це „Філософія (вступ 
до курсу)“, автор — В. Петрушенко, 
посібник для дизайнерів „Біоніка 
в дизайні просторовопредметного 
середовища“, автори — С. Мигаль, 
І. Дида, Т. Казанцева, весняна но-
винка — монографія І. Гнеся „Бага-
токвартирне житло: тенденції ево-
люції“.

Позаяк тематична категорія ви-
давництва Львівської політехні-
ки — наукова і фахова література, 
монографії і збірники наукових 
праць, підручники, посібники, те-

матичні матеріали для 
вищої школи, то пред-
ставляємо свої видан-
ня до конкурсу у від-
повідних номінаціях. 
Цього року ми подали 
різнофахову літерату-
ру — для архітекторів, 
економістів, матема-
тиків тощо. Також за-
пропонували журі під-
ручники і посібники, 
які вже пройшли апро-
бацію в навчанні і те-
пер вийшли у другому 
виданні. Серед них, 

зокрема, „Історія української куль-
тури“ колективу авторів І. Хоми, 
Ж. Мини, А. Сови та підручник із 
геодезії Х. Бурштинської, С. Станке-
вича „Аерокосмічні знімальні систе-
ми“, „Загальна хімічна технологія“ 
В. Яворського.

Отож, чекаємо результатів і спо-
діваємося на нагороди.

Презентації  
й автограф-сесія
На Форумі ми запланували про-
вести дві презентації книжок. Як 
виявилося, вони відбудуться 12 ве-
ресня. О 15 год., в 204й аудиторії 
головного корпусу Політехніки 
зацікавлені зможуть ознайомити-
ся з „гарячою“ новинкою цього-
річного Форуму — монографією 
Ю. Рашкевича „Болонський процес 

та нова парадигма вищої освіти“. 
На цій зустрічі очікуємо представ-
ників різних вишів та загалом усіх, 
хто цікавиться сучасними освітніми 
процесами.

А дослідження А. Боляновсько-
го „Іноземні військові формування 
у Збройних силах Німеччини (1929–
1945 років)“ ми представлятимемо 
у конференцзалі Палацу Мистецтв 
о 17 год. До слова, це видання також 
бере участь у конкурсі найкращих 
книжок.

Цього ж дня, але на годину ра-
ніше, коло нашого стенду ми орга-
нізуємо автографсесію з Іриною 
Фаріон. Зацікавлені зможуть при-
дбати вже знайоме видання автор-
ки „Мова — краса і сила“. А невдо-
взі вийде її найновіша монографія 
„Суспільний статус руської (україн-
ської) мови у XIV–XVII століттях: 
мовна свідомість, мовна дійсність, 
мовна перспектива“.

Інші заходи
Безпосередньо у Львівській політех-
ніці, крім уже згадуваної презен-
тації, відбудуться й інші цікаві за-
ходи. Наприклад, презентація книг 
С. Батурина „Кава попольськи“, 
С. Пономаренка „Тенета бажань“, 
сучасного українського бестселе-
ра — україномовного видання ро-
ману британської письменниці Лілі 
Хайд „Омріяний край“, присвяче-
ний кримським татарам, П. Бута 
„Лицар Зрадженої Волі“, А. Гельбіга 
„Hiphop Ukraine: music, race and 
African“, видання „Від Майдану… 
До Майдану“, Т. Домашенко „Мій 
пам’ятник Небесній Сотні“, книги 
про історію української редакції 
„Радіо Свобода“. Також у стінах 
університету відбудеться семінар-
практикум „Особливості роботи 
у системі УФД/Бібліотека. Техно-
логічні процеси редагування елек-
тронного каталогу“, обговорення 
навчання українських студентів 
у Польщі та авторська зустріч із 
Мустафою Джемілєвим і Рефатом 
Чубаровим „20 століття і кримсько-
татарський народ“.

Інформацію про місце і час зу-
стрічей можна дізнатися з програми 
Форуму видавців.

Підготувала Ірина МАРТИН



ч. 25 [2865]
11 — 17 вересня 201416 ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Сфінкс
— Не дивися на мене так при-
скіпливо. Не вболівай, що я без 
бороди, без носа. Носа відбили 
гармати Наполеона. „Солдати! — 
вигукнув Наполеон перед битвою 
біля пірамід. — На вас дивляться 
сорок століть!“. Бороду поголили 
англійці, до Лондона заволокли. 
Але я все одно Великим Сфінксом 
зовуся, персоніфікую бога сонця 
Гармахіса. Я зроблений з твердих 
кам’яних порід. Стою понад чо-
тири й пів тисячі літ і стоятиму 
не менше. Ось побачиш. Думай 
краще про себе. Вам росіяни на-
ціональну гордість поголили, до 
Москви заволокли. То ж ким ви 

зветеся? Якого бога персоніфіку-
єте? І скільки літ без гордости вам 
вдасться простояти?

— Великий Сфінксе, а чи чув 
ти хоч краєчками вцілілих вух про 
село Трипілля в Україні? А якщо 
чув, то навіщо питаєш? Воно 
старше від тебе щонайменше на 
тисячу літ.

12.04.2000. Ель-Ґіза (Каїр)

Василь ЧАБАН,  
професор кафедри теоретичної 

та загальної електротехніки 
ІЕСК Львівської політехніки, 

член НСПУ

Ми віримо в перемогу
Учора

Як швидко минають години, дні, 
літа! Ще рік тому все було інак-
ше. Спекотне сонечко, синє море, 
незабутній запах квітів, вигоріла 
трава, звуки дискотек, розташо-
ваних по всьому узбережжі — та-
ким я бачила Крим минулого літа.

Несамовито світив місяць 
у небі, чарівно виблискували 
у водній гладі зірки, а дерева співа-
ли пісні, шалено популярні серед 
молоді. Світанок приносив бриз, 
і море легко хвилювалося, готую-
чись прийняти в свої обійми відпо-
чивальників.

Уздовж берега — будинки, дов
гі огорожі. Струмки, що біжать 
з гір, мечеті, яскраві та різнобарв-
ні хустки і прикраси, солодощі, 
а головне — море, яке на горизон-
ті зливається з небом. І відчуваєш 
безкрає тепле море у своїй душі.

Сьогодні
Минув лише рік, а барви відцвіли, 
усмішки зникли. Пляжі порожні, 
душі спустошені…

Що змінилося? Ті ж самі люди, 
до болю знайомі місця… Та все, 
наче в тумані Чому так нерадісно?

Спогади необмежені просто-
ром і часом, думки ховаються 
у найчорніших куточках душі, 
щоб у найуразливішу мить обпек-

ти, нагадати про те, що не забудеш 
ніколи.

Скільки часу займе вихід із тої 
мушлі на світ Божий? Це відомо 
лише Небесам…

А діти? Яким вони запам’ятають 
своє дитинство? Війна, теракти, 
сльози… Як зберегти довірливі 
дитячі серця від ураганів долі?

Завтра
Вкотре запитую себе: навіщо оку-
пантам чужа територія? Своєї 
мало? Вони й ту до ладу не приве-
ли, а Кремль уже „неситим оком за 
край світа зазирає, чи нема країни, 
щоб загарбать і з собою взять у до-
мовину“. Така філософія брудна 
і дика. Заздрість штовхає до грубої 
сили, щоб не дати вдосконалюва-
тися іншим.

Та ми не скоримося. Ми поча-
ли зміни і не зупинимося у своєму 
виборі. Бо з нами сила духу наших 
предків, власні сили і турбота про 
нащадків. Робота важка, але зміни 
не даються безболісно, а свобода — 
без боротьби. Ми віримо в свою 
перемогу і в щасливе завтра. Воно 
неминуче настане!

Ангеліна МУСІЄНКО, 
студентка групи Гті-41з, секре-
тар деканату Інституту геодезії  

Національного університету 
„Львівська політехніка“

Солдату России
За что ты воюешь, российский солдат,
Беря грех убийства на душу?
Нацелен в какого врага автомат?
Чей дом Ты снарядом разрушил?

Внушил кто тебе на соседа напасть
И брата науськать на брата,
Купила чем совесть преступная власть,
Чтоб совесть уснула солдата?

За что ты воюешь, российский солдат,
Ответь: за какую идею?
И чем наш народ пред тобой виноват,
Ведь не было дружбы теснее?

Отцы вместе бились в минувшей войне,
С навалом фашистского зверя,
И по уши вместе сидели в дерьме,
Посулам партийным поверив.

За что ты воюешь, российский солдат?
Преступна аннексия Крыма,
Там в братских могилах герои лежат,
Ведь были они побратимы.

Донецк и Луганск ты заставил  
                      страдать,
Их земли отмечены кровью,
О сыне скорбит безутешная мать,
Иль мало тебе Приднестровья?

За что ты воюешь, российский солдат,
Живя под пятой диктатуры?
Ждёшь, жалкой подачкой тебя ублажат,
Сдирая с народа три шкуры.

На телеканалах и в прессе — враньё,
Убита и честь, и свобода,
Шуты — депутаты,  
              министры — жульё,
Продажные слуги народа.

За что ты воюешь, российский солдат?
За власть олигархов в законе?
В стране правит бал  
              президент-ренегат,
Себя представляя в короне.

Я верю: в России настанет Майдан,
Там, где деспотизм правит ныне,
Россия откроет свой газовый кран
И руку подаст Украине!

Петро КОНДРАТОВ,  
старший науковий  

співробітник НДКІ ЕЛВІТ  
Львівської політехніки
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активне дозвілля

Кілька секунд захвату,  
які варті подолання страху
Свій перший стрибок із парашутом він здійснив у 17 років 12 жовтня 

(так випадково збіглося, що син у 13 років того ж дня теж вперше 
стрибнув). А почалось усе з поїздки з хлопцями на аеродром, щоб 
подивитися, що там і як. Тепер за плечима Володимира Алєксєєва — 
наукового співробітника Наукового центру Академії сухопутних 
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного понад 4 тисячі стрибків. Про цей 
досвід, який він як інструктор передає іншим, наша з ним розмова.

Щоб зважитись
— Раніше підготовка до першо-
го стрибка тривала три місяці: ми 
вивчали будову парашута — яка де 
стропа, стрічка, самі його укладали. 
Тепер людина приїжджає на аеро-
дром і в той же день здійснює стри-
бок. Підготовка триває 4–5 годин 
(час залежить від кількості й тяму-
щості тих, кого навчають) на тре-
нувальних снарядах: відділення від 
літального апарата, дії в повітрі, 
найбільш відповідальний момент — 
приземлення, яке відпрацьовується 
переважно з трампліна. Потім — 
одягання (для перших стрибків екі-
піровку забезпечуємо), перевірка, 

заповнення документів (обов’язково 
пройти медогляд, оформити стра-
хування), планових таблиць… Сам 
стрибок займає 15 хвилин — сіли в лі-
так, злетіли, стрибнули. „ВКонтакті“ 
у нас є свої групи, де ми по вихідних 
викладаємо фотозвіти й відео.

Фінансування бази Львівського 
авіаційноспортивного клубу нема, 
тому один стрибок коштує 400 грн. 
У ціну входить оплата літака, ро-
боти інструкторів, випускаючого, 
керівника польотів, льотчика, бор-
тового техніка тощо. Дуже дорогий 
бензин, а за годину літак витрачає 
його 240 літрів. Дороге також і мас-
тило. На отримані гроші потім купу-
ємо запчастини, парашути.

— Було доцільно скорочувати час під-
готовки, це не позначилось на якості 
чи безпеці стрибків?
— Доцільно. Бо навіщо людині зна-
ти, скільки в стропі шнурків, чим 
вона прострочена, де яка пряжка 
і що з нею робити, якщо парашут 
укладає інструктор? Головне — дії, 
від відділення до приземлення.

Відчути небо, відчути землю
— Земля ближчає, і більшає розгу-
блення — людина теоретично начебто 
знає, що має робити, а от практично…
— Земля відчутно швидше починає 
наближатися, коли до неї лишається 
сто метрів. Інколи у того, хто стри-
бає уперше, може виникнути відчут-
тя, що він завис у повітрі і зовсім не 
знижується. Але то суб’єктивне від-
чуття. Про нього й інші особливості 
сприйняття ми розказуємо на підго-
товці. Бувають, звісно, травми, але 
здебільшого з вини тих, хто стрибає. 
Якщо ти ноги поставив разом, пра-
вильно, то завдати собі шкоди майже 
неможливо — наша велика гомілко-
ва кістка витримує навантаження до 
семи з половиною тонн. Передумо-
вою до травми може стати хіба по-
трапляння ніг у яму чи кротовину, 
хоч знову ж — коли ноги разом, то 
ймовірність травмування невелика.

— Чим кожен наступний стрибок різ-
ниться від попереднього?
— Наприклад, у мене — висотою. 
Я виконував стрибки від 100 м до 
4,5 тисячі. Одна річ, коли ти через 
8–10 с стоїш на землі і зовсім інша, 
коли вільне падіння триває до хви-
лини. Стрибав на воду, на ліс, вночі. 
Всі стрибки різні, але відчуття по-
льоту, захвату залишаються — емо-
ції важко передати словами.

— Що більше стрибків — тим легше?
— Не зовсім так — все одно щоразу 
хвилюєшся, або сильніше, або мен-

ше. Парашутист, як, зрештою, пілот 
чи водій, на початку навчання всьо-
го боїться, переживає, все робить 
акуратно, а потім наступає етап 
„борзоти“ — все знаю, все вмію — 
і тоді він наражає себе на небезпеку, 
на небажані наслідки. Пояснюємо, 
але багато залежить від особистості.

— Вік, фізична підготовка того, хто 
стрибає, впливають?
— Скоріше впливає наявність бажан-
ня і стан здоров’я. Вага людини мусить 
бути від 40 до 120 кг, щодо віку, то мій 
колишній начальник має 72 роки, але 
продовжує активно стрибати.

Навчити охочих
— Коли вступив у Львівську полі-
техніку на механікотехнологічний 
факультет, мав 300–400 стрибків. 
Організував в університеті секцію 
парашутного спорту й був інструк-
тором на загальних засадах. На за-
няття приходило 30–50 осіб, і хлоп-
ці, і дівчата. Отримували навіть 
спортивні розряди, їздили на пер-
шість радянських вишів, потім — 
у Свердловськ, де за результатами 
перших двох стрибків посіли пер-
ше місце, але через травму одного 
з парашутистів у нашій команді, яка 
складалася з мене, Сергія Тюлькіна, 
Миколи Струка і Семена Машурен-
ка, опустились на одинадцяте.

Після закінчення Політехніки 
я два роки працював інженером на 
Мотозаводі, був призваний до армії, 
де відслужив 26,5 року — займався 
парашутнодесантною і пошуково
рятувальною підготовкою в авіації, 
тобто стрибав повсякчас.

— У який спосіб Ви тепер хочете цю 
секцію відродити?
— У нас відродження будьякої ді-
яльності — це фінансування. Я хочу 
запропонувати керівництву універ-
ситету, якщо це можливо, щоб ін-
структори по п’ятницях проводили 
зі студентами теоретичні заняття 
в університеті, стрибки — на аеро-
дромі „Цунів“ у Городку.

Наталя ЯЦЕНКО



ч. 25 [2865]
11 — 17 вересня 201418 ПЕРЕРВА

Прилад, 
що по-

казує на 
північ

Високо-
гірна 

країна в 
Середній 

Азії

Наука 
про 

гриби

Одна з 
коорди-

нат 
Декарта

Інфек-
ційна 

хвороба 
коней

Проти-
ракетна 
оборона

Житель 
Сирії, 

Алжиру

Загадка 
в малюн-

ках

Рухомі 
сходи

Ріка в 
Африці

Найбіль-
ша ріка 
Вене-
суели

Тропічний лісостеп 
у Венесуелі та 

Колумбії

Одиниця 
площі 
землі

Тип 
українсь-

кого 
літака

Станція 
тех. об-
слугову-
вання 
машин

Віце-
президент 

США 
1993-2001 

Нога 
рака

Скло-
дувна 
май-

стерня

Укріпле-
на час-

тина міс-
та у 

греків

Звуки, 
що видає 
людина

Особа, 
що тим-
часово 
винай-

має при-
міщення

Тип 
кузова 

автомо-
біля

Неперер в-
ний лан- 

цюг з при- 
кріп ле ни-
ми черпа-

ками

Гра в 
запитан-
ня і від-
повіді

Укораїн-
ський 

письмен-
ник

Жрець 
Аполло-
на в Трої

Прізвись-
ко аме-

риканців 
США

Глибока 
круто-
схила 

вимоїна

Інша 
назва 
Трої

Мало-
азійська 
частина 
Туреч-
чини

Партія у 
тенісі

Бурлескна поема 
І. Котляревського

Кузен 
Гаррі 

Поттера

Столиця 
Швей-
царії

Пінгвін з 
узбереж-

жя Ан-
тарктиди

Лінія 
поділу, 

границя

Місто-порт у 
Британії над 

протокою 
Па-де-Кале

Німфа, 
покрови-
телька 
дерев

Гора 
Зевса

Танець 
Огінсь-

кого

Літера 
грець-
кого 

алфавіту

Сон за 
допомо-
гою ме-
дичних 

препара-
тів перед 

опера-
цією

Штат у 
США

Віднов-
лення гро- 
мадянсь-
ких прав 

особи 

Держава 
в Європі

Водо-
свинка

Перша 
строфа 
кожної 
пісні 

канона

Місто у 
Франції 

на злитті 
Рони 

і Сени
Об’єд-
нання, 
союз 

держав

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 24
Горизонтально: 9. Інтернет. 10. Анаконда. 11. Орт. 12. Лета. 13. Істр. 15. Нямунас. 17. Болонка. 
19. Кавалер. 21. Афаліна. 24. Плагіат. 25. Перерва. 26. Авгій. 27. Оркестр. 29. Бандера. 
31. Конотоп. 33. Піаніно. 35. Ембріон. 36. Равелін. 39. Сват. 40. Тріо. 41. Хін. 42. Костенко. 
43. Дробовик.
Вертикально: 1. Діаспора. 2. Селена. 3. Інфанта. 4. Шторм. 5. Патон. 6. Баліста. 7. Жовток. 
8. Бакалавр. 14. Компроміс. 16. Сепаратор. 18. Кніксен. 20. Агроном. 22. Амвон. 23. Ідіот. 
28. Конспект. 30. Еврідіка. 31. Картинг. 32. Пантеон. 34. Освіта. 35. Епілог. 37. Вихор. 
38. Ландо.

J J J

Студенти університетів поділяються 
на три категорії:
— Студенти, що вчаться із задоволен-
ням;
— Студенти, що  вчаться  без  задово-
лення;
—  Студенти,  що  із  задоволенням  не 
вчаться.
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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,30 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140682.

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. 

Фонд св. Володимира запрошує 
на курси екскурсоводів

Набираємо групу на осінь 2014 р.
Початок занять з вересня. 
Тривалість навчання — 4 місяці.
Навчальна програма — 96 годин. Теоретичні занят-
тя — два рази на тиждень: вівторок і четвер (з 18 до 
19.30); навчальні екскурсії вулицями міста — у  ви-
хідні дні.
Слухачі курсів вивчають вісім предметів із всебіч-
ною інформацією про Львів. Викладачі курсів — 
відомі львівські науковцікраєзнавці.

Курси ліцензовані.
Запис триває. 

Тел. для довідок:  
(032) 243-27-12; (067) 374-90-20; (096) 390-79-03.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
11 вересня — „Створення світу“ (балет). 18.00.
12 вересня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
13 вересня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
14 вересня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00,  

„Кавказ“ (концертна програма). 18.00.
17 вересня — український академічний ансамбль „Калина“ 

(концертна програма). 19.00.

Національний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
11 вересня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
12 вересня — „Блакитна троянда“. 18.00.
13 вересня — „Дама з камеліями“. 18.00.
14 вересня — „Диво-квітка“ (прем’єра). 12.00, 

Заньківчанський вечір. 18.00.
16 вересня — „Останній гречкосій“. 18.00.
17 вересня — „Сто тисяч“. 18.00.

Львівський драматичний театр  
ім. Лесі Українки
13 вересня — „Блюз розбитих сердець“ (прем’єра). 19.00.
14 вересня — „DIVKA“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ВК № 25769180, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Козака Юрія Орестовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Марченка Юрія Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Луцик Анни Романівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Крупи Василя Івановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Панчук Іванни Ігорівни;
студентський квиток № 09180910, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Левіної Олени Євгенівни;
студентський квиток № 08930212, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Лешкович Мар’яни Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Бублій Надії Валеріївни.

Колектив кафедри органічної хімії ІХХТ Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчут-
тя інженеру І категорії Тетяні Степанівні Курисько з приводу 
смерті матері

Марії Павлівни.



ВІДЧУЙ ЛІТО З НСС!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 

35004

освітній студентський тижневик


