освітній студентський тижневик
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До нових звершень —
у добру і щасливу путь!
Філологи й нефілологи
позмагалися
на знання мови

3

„Не підкорені у ‘ 33-му —
непереможні
сьогодні!“

14

с. 3
Вокальний конкурс
„1+1“ у коледжі.
Дубль другий
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ваша думка

Чи вплинув Голодомор на сьогодення?
У четверту суботу листопада
Україна схиляє голову в жалобі за всіма замореними голодом та закатованими під час
політичних репресій. Цей рік
показав дві сторони цінності
людського життя, коли з одного боку нестримний біль розриває душу через загиблих,
замордованих, а з іншого боку,
війна і жорстокість ворога
знецінює людину. Страшний
вислів ще зі сталінських часів,
коли винищували мільйони:
„смерть однієї людини — трагедія, а тисяч — статистика“,
сьогодні знову увірвався
в життя українців.
Зараз Україна продовжує боротьбу за визнання у світі Голодомору 1932–33 років геноцидом
українського народу. В самій
Україні дедалі більше громадян
(72 %) вважають, що Голодомор
був геноцидом українців. Таку
думку поділяє більшість опитаних жителів усіх регіонів,
зокрема й частини Донбасу.
У 2010 році цей показник становив 61 %, в 2011–58 %, у 2012–59 %,
в 2013–66 %.
Важливо й те, що зараз науковці
щораз більше віднаходять та
оприлюднюють архівні документи, які свідчать про причини, передумови та жахіття Голодомору.
У такий страшний спосіб кривава
радянська система намагалася
знищити прагнення українців до
свободи. Розкриваючи „білі плями“ цього історичного періоду,
бачимо факти масового заселення росіян у виморені українські
міста та села. І стає зрозуміло,
чому населення цих регіонів
настільки ментально різниться
від решти країни, чому саме
східні та південні області досі
так активно проросійсько налаштовані, чому так ненавидять
і воюють проти українців. Бо ця
країна, цей народ, ця земля —
для них чужі.
Сьогодення принесло нове випробування для нашого народу,
нову хвилю боротьби та потребу згуртуватися, щоб вистояти
супроти ще однієї жорстокої
спроби придушити і знищити
дух та прагнення до незалежності.

Оксана Швець, студентка третього курсу Інституту архітектури:

„Наслідки відчуваємо досі“
Історія дала нам надзвичайно болючий урок, який відгукується до сьогодні жахливими наслідками — війною. Маємо
сумну картину: у більшості людей на сході інший менталітет,
напрям думок, хоч і живуть на території нашої держави. Хотілося б, щоб вони були більш патріотичними. Думаю, те, що
вони переживають зараз війну, повинно вплинути на їхню свідомість. Не
знаю, чи це так, але вірю в те, що все ж таки більшість змінила свою думку вже.
Бо можуть самі відчувати наслідки і повинні би розуміти, через що це коїться.
Олена Бондаренко, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Це — минуле“
Ймовірно, що ні, бо це минуле і більшість навіть про це не
згадує. Зараз є інші проблеми. Звичайно, є дата, коли ми
вшановуємо загиблих, ставимо свічки, але так, щоб щодня
згадувати про це, то ні. Щодо наслідків, то, думаю, для молоді нема жодних, але для тих людей, які пережили цю трагедію, то так. Загалом на ситуацію в країні, думаю, ніяк не впливає.
Наталія Манянчин, студентка четвертого курсу Інституту
хімії та хімічних технологій:

„Українців нищать і сьогодні“
Трагедія Голодомору впливає і на сьогодення. Тоді, в 1932–
33 роках, на тій території винищили свідому і патріотичну
частину українців і продовжують це робити й сьогодні. Думаю, те, що зараз там йде війна, гинуть українські солдати,
мирні люди, мало б змінити поведінку населення, яке тримає промосковську позицію, на проукраїнську.
Дмитро Поляк, студент першого курсу Інституту
архітектури:

„Можемо оцінити і зрозуміти“
Я думаю, що на нас, на молоді, це не позначилося, більше,
можливо, на наших батьках. Єдине, що зараз, краще пізнаючи історію, можемо зрозуміти й оцінити, яка це була трагедія і як важко було тим людям.
Богдан Шевців, студент четвертого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Голодомор змінив історію“
Те, що на східній території України винищили українство
і завезли населення з Росії, має відбиток і в певній мірі
є причинно-наслідковим у сучасній війні. Адже така велика
підтримка проросійської влади на тій території спричинена
саме Голодомором. Якщо порівняти теперішню ситуацію із
минулим, то саме відтоді на сході багато людей підтримують Росію і зовсім
не цікавляться і не знають, що таке Україна. Сподіваюся, що хоча б частина
їх після цієї війни змінить свою думку, хоча свідомий того, що частина все
одно залишиться на тій самій позиції і це досить проблемно.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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ьвівській політехніці — 170!
З цієї нагоди в актовій залі
І корпусу 20 листопада відбулася урочиста академія, на
яку ювіляри запросили представників влади, визначних
осіб, ветеранів та випускників,
викладачів, студентів, аспірантів і докторантів Львівської
політехніки.

Привітання та нагороди
Як відзначила ведуча святкової академії заслужена артистка
України Ірина Швайківська, „через неоголошену війну, що йде
на східних рубежах України, де
в боях за українську землю, за нашу
свободу вмирають найкращі сини
України, а у двері сотень родин
прийшла біда“, Вчена рада універ-

ситету відмовилася від широкого
й гучного святкування, вирішивши
відзначити своє 170-річчя лише на
університетському рівні.

Розпочалася урочиста академія славнем України, який виконав народний духовий оркестр
Політехніки (диригент — заслужений діяч мистецтв України
Ярослав Горбаль).
Днем народження Львівської
політехніки вважається 4 листопада 1844 року, коли Реальна торговельна академія у Львові була
реорганізована у цісарсько-королівську Технічну академію, відзначив у своїй доповіді „Історія та
розвиток Львівської політехніки“
ректор професор Юрій Бобало. Він
наголосив на тому, що своїм авторитетом та визнанням університет завдячує відомим науковцям,
серед яких такі знані особистості, як
Стефан Банах, Максиміліан Губер,
Закінчення на 4 с. m

знай наших!

конкурс

Третє місце
на міжнародних
змаганнях

Найкращим знавцям
мови — відзнаки

С

туденти Львівської політехніки,
які навчаються в ІТРЕ, вибороли третє місце у щорічних міжнародних змаганнях з робототехніки
Sumo Ghallehge Łódź-2014, які організувала Лодзька політехніка.

На змагання вирушила команда з п’яти
осіб: четвертокурсник Василь Шиндер,
третьокурсники Тарас Грабарський
і Максим Грицишин, другокурсник Ігор
Андруневчин, інженер кафедри фотоніки, а з 1 грудня — аспірант Андрій
Назар, а також наставник — доцент кафедри фотоніки Василь Татарин. Ігор
Андруневчин представляв кафедру
електронних засобів інформаційнокомп’ютерних технологій, решта учасників — фотоніки.
До участі у міжнародних змаганнях
зголосилося 22 команди з Польщі, Білорусі, України. Все відбувалося в торговому центрі Manufaktura, отож, глядачів
прийшло багато, особливо дітей. Учасники змагались у понад десяти категоріях.
Закінчення на 7 с. m
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листопада у Львівській
політехніці відбувся перший етап ХV Міжнародного
конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика. Найкращими стали: серед філологів — третьокурсниця ІКНІ
Наталія Козак (ФЛ-35), серед
нефілологів — першокурсниця
ІНЕМ Анна Петрушина (ОА-11).
Тепер дівчата готуються до другого — обласного — етапу, який
відбудеться 29 листопада в ЛНУ
ім. І. Франка. Також вони, як
і 10 інших найкращих знавців
мови за результатами університетського етапу, отримають
премії від рідного вишу.
На рівні Політехніки у конкурсі
змагалося 68 філологів — прикладних лінгвістів і журналістів, 59 нефілологів — представників технічних напрямів. Вони мали виконати завдання з різних розділів
мовознавства (наприклад, дібрати
українські відповідники до певних
слів, відредагувати речення), а та-

кож написати твір-мініатюру на
одну з п’яти запропонованих тем.
До розробки завдань на кафедрі
української мови Львівської політехніки підходять прискіпливо
й уважно, для філологів і нефілологів готують різні завдання,
враховуючи рівень підготовки
студентів, зазначає завідувач кафедри Геннадій Вознюк. Блок для
філологів зазвичай розробляють
Оксана Микитюк і Галина Наконечна, для технарів — Ірина Ментинська і Мирослава Гнатюк.
Закінчення на 8 с. m
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з нагоди ювІлею

Прем’єр-міністр України
Викладачам, працівникам, студентам та випускникам
Національного університету „Львівська політехніка“
Дорогі друзі! Сердечно вітаю вас із 170-річчям вашого славетного університету!
Львівська політехніка — це унікальний навчальний заклад, який завжди стояв в авангарді української освітньої спільноти. В його стінах традиції сторіч поєднуються з найсучаснішими надбаннями світової наукової думки.
Професорсько-викладацький склад університету об’єднав щиро відданих своїй справі людей, справжню
інтелектуальну та творчу еліту нації.
Гордість Львівської політехніки — це покоління її випускників, які творили та творять історію нашої незалежної держави, які стали особистостями не тільки всеукраїнського, а й світового масштабу.
Щиро зичу вам щастя, міцного здоров’я, плідної праці і благополуччя.
Нехай в ювілейному році на вас чекають нові звершення та блискучі успіхи в ім’я європейської квітучої України!
З повагою — Арсеній ЯЦЕНЮК

львівській політехніці – 170

До нових звершень — у добру і щасливу путь!
m Закінчення. Початок на 3 с.

Домінік Зброжек, Ігнацій Мосціцький, Казимир Бартель, Іван Левинський та інші. Кращі традиції науковців університет підтримує і донині:
наукові групи здобули 14 Державних
премій у галузі науки і техніки, 2 Національні премії ім. Т. Шевченка,
4 Державні премії в галузі архітектури. За результатами інтегрованого
рейтингу ВНЗ України Львівська політехніка впродовж останніх років
входить до п’ятірки найкращих вишів та виборює впереваж друге місце
серед технічних вищих навчальних
закладів. Вона однією з перших стала
на шлях освітніх реформ, які успішно
реалізує, першою серед українських
вишів отримала статус дослідницького університету й нині є відомим
і потужним освітнім та науковим
центром.
Юрій Ярославович подякував політехнікам за високий патріотичний
дух, особисту відповідальність за
долю країни, громадянську позицію
у цей складний і доленосний час, за
те, що долучилися до збору коштів на
лікування та реабілітацію, закупівлю
медичного обладнання і технічних
засобів для тих, хто протистоїть російській агресії на східних теренах
України, і побажав усім невичерпної
життєвої та творчої наснаги, миру,
дальших успіхів на благо України.
На адресу Львівської політехніки
з нагоди її 170-річчя надійшли вітан-

ня від Прем’єр-міністра, Верховної
Ради, Міністерства освіти і науки,
НАН України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України,
Інституту електродинаміки НАН
України, Інституту прикладних
проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача, Вроцлавського
технологічного університету (Польща), АТ „Златобанк“ та багатьох
українських вишів.
За значні досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю,
вагомий внесок у розвиток освіти
і науки, а також з нагоди 170-річчя
Національного університету „Львівська політехніка“ професорам Григорію Ільчуку та Ігорю Кузю надано
почесне звання „Заслужений діяч
науки і техніки України“, директору Інституту інженерної механіки

та транспорту професору Зіновію
Стоцьку — заслуженого працівника освіти України. Подяку Кабінету
Міністрів отримали ректор Львівської політехніки професори Юрій
Бобало, Анатолій Дружинін, Степан
Паранчук та Віктор Яворський, почесні грамоти ЛОДА — Зеновій Бліхарський та Олег Давидчак. ЛОДА
також оголосила подяки Валерію
Дудикевичу, Богдану Кіндрацькому
та Георгію Лисяку. Микола Бевз, Антон Маліновський, Володимир Павлиш та Степан Шалата отримали від
ЛОДА цінні подарунки.
З нагоди ювілею політехніків
привітали і вручили нагороди т. в. о.
голови ЛОДА Юрій Турянський, голова ЛОР Петро Колодій та міський
голова Андрій Садовий. До речі,
він побажав Львівській політехніці
ввійти в сотню найкращих університетів світу і вручив Юрію Бобалу
золотий герб Львова.
Від імені Асоціації випускників
Львівської політехніки ювілярів
привітав її голова Олег Сергєєв.
Група політехніків в урочистій
обстановці отримала: від МОН —
нагрудні знаки „За наукові та
освітні досягнення“, „Відмінник
освіти“ і подяки; від Національної академії педагогічних наук
України — відзнаки „Григорій
Сковорода“, „Ушинський К. Д“, почесні грамоти і грамоти; нагороди
від НАН України (будуть вручені
на Вченій раді університету); від
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Львівської політехніки (колективи кафедр, працівники університету, його
ветерани й випускники) — почесні
грамоти, грамоти, дипломи, нагрудні
знаки, цінні подарунки і премії.
За мужність, громадянську позицію,
захист державного суверенітету та територіальної цілісності України оголошено подяку і премійовано працівників
університету, які воюють в зоні АТО:
Олександра Власенка, Дмитра Войкіна,
Миколу Гулечка, Олексія Ковальчука,
Руслана Кравця, Михайла Лемішевського, В’ячеслава Мельника, Андрія Музичака, Павла Шматка, Анатолія Штанька.
Отримали подяки й матері — Тетяна
Ощудляк (син пропав безвісти) і Наталя
Семчук (син після лікування знову готується на фронт).
Завершили урочисту академію оркестр та хор, у виконанні яких прозвучав Духовний гімн України „Боже Великий, Єдиний“.

Щоб дзвеніла слава
на весь світ

| Світлини Катерини Гречин

Учасники урочистої академії, присвяченої 170-річчю Львівської політехніки,
із задоволенням подивилися святковий

з нагоди ювІлею

концерт колективів художньої самодіяльності університету, який
розпочав народний симфонічний
оркестр (диригент Назарій Яцків)
двома увертюрами. Далі увагою
присутніх заволоділи народний
театр-студія „Хочу“ (режисер
Анастасія Непомняща), неповторний народний чоловічий хор
„Орфей“ (Володимир Вівчарик),
камерний оркестр „Поліфонія“
(Роман Кресленко) та народний
духовий оркестр.
Не залишили нікого байдужими
пісні квартету учасників вокальної
студії (студенти Катерина Гладій,
Наталія Варцаба, Оксана Сондей
та Романа Кльован), народного ансамблю бандуристок „Заспів“ (Христина Залуцька), студентки ІМФН, лауреата міжнародних конкурсів Катерини Гладій,
народної хорової капели студентів „Гаудеамус“ (головний диригент Юлія Дума,
солісти Артем Банар, Анастасія Вівчар,
соло на сопілці — Ірина Коружак), народного камерного вокального ансамблю „Аколада“ (Володимир Савицький)
та лауреата II Міжнародного конкурсу
„Перлини мистецтва“ ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“ (Алла Павлик), виступ
шоу-балету „Аверс“ (Ірина Попік). Зоряна Мисяк проникливо й урочисто прочитала вірш „Живи, Політехніко, нині
і присно“.
Заслужені оплески дісталися також
учасникам ансамблю бального танцю
„Грація“ (Микола Лагойда) та народному ансамблю танцю „Вірність“ (Анатолій
Фолюш, постановка Ліани Фолюш). Завершили святкування „Одою Львівській
політехніці“, яку виконали духовий
оркестр, „Гаудеамус“ та „Орфей“. Чудово доповнювали концерт його ведучі — учасники народного театру-студії
„Хочу“ Зоряна Мисяк та Андрій Теслевич.
Катерина ГРЕЧИН
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вечірній етюд

Моя
Політехніка

День згасав. Повільно,
тихо, ніжно. У небі з’явля
лись перші вісники ночі.
Деякі віконця самотньо
майоріли світлом на фоні
безлюдної будівлі. Пари,
лекції, лабораторні — все
вже у вчорашньому часі.
Спить університет.
Спить, немов жива істота, серце якої — студенти.
Вони залишають тут свої
усмішки і сльози дорослого життя.
А про що думає Політехніка? Про що думають мовчазні галереї, темні грецькі
статуї, картини і портрети?
Багато з них вже історія, як
і сам університет.
Думки його, відштовхуючись від стін, сумним подихом зазирають за шибку
і бачать там вуличний вальс
темних дерев, вулиць, авто.
Земля шурхотить і шепоче,
що надворі вже пізня осінь.
Через гілля мій погляд зупиняється на вікні, а там — порожня аудиторія. Самотні столи,
дошка, де-не-де папірці
й обгортки від цукерок.
Сюди в темну, безмісячну ніч сходять з портретів
тіні поважних ректорів
і вчених, сюди приходять
їхні славні учні, щоб згадати свої перші кроки і надії,
перші успіхи і перші невдачі. А вже зі світанком вони
розчиняться у повітрі, щоб
знову стати картинами, що
споглядають за новими долями, життями і століттями.
Кожним своїм камінчиком університет вбирає
історію. Нову. Двадцять
першого століття. Для багатьох він не просто навчальний заклад, а місце
роботи, відпочинку, нових
знайомств, відкриттів і наснаги.
Це — моя Політехніка!
Ангеліна МУСІЄНКО,
член літгуртка
„Студія рідного слова“
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нас вітають
Президія Верховної Ради

Національна академія наук України

Шановний Юрію Ярославовичу!

Колективу Національного університету
„Львівська політехніка“

Сердечно вітаю професорсько-викладацький колектив
та студентів Національного університету „Львівська політехніка“ зі 170-річчям від дня заснування.
Львівська політехніка завжди позиціонувалася, як
прогресивний європейський вищий навчальний заклад.
Тут вчилися та працювали знані вчені, достойники світової науки. Студенти та викладачі університету у всі
періоди нашої історії були і є активними учасниками
громадського та політичного життя країни. Зичу колективу Національного університету „Львівська політехніка“ здоров’я та терпіння, наполегливості й порозуміння,
злагоди і миру. Хай ваша праця опановує думки і наснажує на дії.
З повагою — заступник Голови Верховної Ради
України Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ

Міністерство освіти
і науки України
Вельмишановний Юрію Ярославовичу!
З великою приємністю й радістю вітаю талановитий,
працелюбний і згуртований колектив Національного
університету „Львівська політехніка“.
Найстаріша і найбільша у Східній Європі та Україні
вища академічна технічна школа — Львівська політехніка впродовж всієї своєї славної історії невтомно плекає
вітчизняну технічну еліту, розвиває і примножує багаті
освітні, наукові, духовні й культурні традиції.
Ваш університет нині посідає особливе місце серед
найавторитетніших вищих закладів нашої держави.
В останні роки тут відбулися помітні позитивні зміни.
Триває процес удосконалення структури, розширення
і поглиблення науково-освітньої діяльності, налагодження контактів із зарубіжними партнерами.
Яскравим виявом активної й безкомпромісної громадянської позиції стала участь львівських політехніків
у Революції Гідності, річницю якої ми відзначаємо у ці дні.
Нині, коли наша держава взяла рішучий курс на євроінтеграцію, коли ми боремося із зовнішньою воєнною
загрозою, перед кожним свідомим українцем постає нагальне завдання — стати діяльним учасником зміцнення незалежності Батьківщини. Свій палкий патріотизм
львівські політехніки засвідчили масовою акцією збору коштів на потреби українських воїнів, котрі воюють
у зоні АТО.
Закликаю Вас і надалі не залишатися осторонь цих
життєво важливих для держави питань, розв’язання актуальних проблем модернізації країни, формування цивілізованого європейського громадянського суспільства.
Засвідчую Вам, шановні колеги, свою глибоку повагу
та підтримку.
Бажаю всьому колективові уславленої Львівської політехніки нових творчих злетів, міцного здоров’я, невичерпної наснаги й оптимізму у всіх Ваших помислах
і справах, нестримного бажання творити добро задля
України та її народу!
З роси і води Вам!
З повагою — міністр освіти і науки України Сергій Квіт

Національна академія наук України сердечно вітає багатотисячний колектив Національного університету „Львівська політехніка“ із 170-річним ювілеєм.
Завдяки вашим вагомим науковим та педагогічним здобуткам
одна із найдавніших технічних шкіл у Європі — Львівська політехніка і сьогодні серед кращих навчальних закладів Старого Світу.
Ваш університет накопичив багаті традиції у громадянському
та духовному становленні своїх вихованців. Це — монолітний,
талановитий і дружній колектив, де панує високий професіоналізм, колегіальність, атмосфера творчості й постійного наукового
пошуку.
Українське академічне співтовариство високо цінує інтелектуальний рівень підготовки фахівців, яких упродовж своєї історії
готує Львівська політехніка, і які зробили значний внесок у розвиток багатьох галузей національної економіки.
Львівська політехніка стала невід’ємною частиною Західного наукового центру НАН України, має славну історію, динамічне
насичене сьогодення та надихаюче майбутнє. Ви завжди були
і залишаєтеся вірними своєму гаслові, викарбованому на фасаді
головного корпусу: „Litteris et Artibus“ — „Наукам і мистецтвам“.
Впевнений, що традиційні творчі зв’язки науковців Національного університету „Львівська політехніка“ та Національної
академії наук України і надалі сприятимуть зміцненню науковотехнічного потенціалу України.
Від щирого серця бажаю всім вам міцного здоров’я, оптимізму,
творчого натхнення, родинної злагоди та достатку, нових здобутків на благо рідної України.
Борис ПАТОН,
президент Національної академії наук України,
академік НАН України

Спілка ректорів вищих навчальних
закладів України
Ректору Національного університету
„Львівська політехніка“ Юрію Бобалу
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України сердечно вітає Вас та очолюваний Вами колектив, випускників університету
з ювілеєм —
170-річчям від дня заснування навчального закладу.
Національний університет „Львівська політехніка“ є одним
з найпрестижніших університетів України. За роки свого існування університет відіграв визначну роль у становленні і розвитку
вітчизняної освіти і науки. В ньому здобули вищу освіту тисячі
висококваліфікованих фахівців, багато з яких стали відомими
діячами в різних галузях народного господарства.
Упевнені, що і надалі професорсько-викладацький колектив,
науковці, аспіранти, студенти університету своєю творчою працею
сприятимуть піднесенню престижу вітчизняної освіти, її інтеграції
до єдиного європейського й світового освітнього простору.
Бажаємо Вам та колективу університету нових творчих успіхів
у навчальній і науковій роботі, вихованні нової молодої генерації,
спроможної у майбутньому сформувати демократичне суспільство на рівні високо розвинутих європейських країн.
Зичу всім міцного здоров’я, злагоди у сім’ях, особистого щастя,
миру й добра.
З повагою — Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, президент Спілки ректорів
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знай наших!

Третє місце на міжнародних змаганнях
m Закінчення. Початок на 3 с.

Наші студенти брали участь
у Roborace. Дорога до фінішу мала
три етапи. Перший — кваліфікація, де визначали, чи робот може
проїхати одне коло без допомоги
(саме там один наш робот вийшов із
ладу). Далі були відбіркові змагання, до яких потрапили 10 роботів,
серед них — чотири нашої команди.

На цьому етапі „відійшов“ ще один
робот політехніків. Таким чином,
у фінал потрапили три машинки.
Особливістю цьогорічних змагань
було те, що для роботів збільшили довжину проїзду. Скажімо, у фінальному
заїзді треба було зробити 25 кіл, а це
приблизно 1250 метрів, отож, лише
сильні машини могли це подолати.
— Цього разу ми зуміли позмагатися з роботами, які виготовлені

вже на професійному рівні, — розповідає Василь Татарин. — Нашим
студентам для вдосконалення бракує просторої лабораторії. Якщо
це питання вирішимо, то думаю,
на наступних змаганнях зможемо
претендувати на перше місце. Та
найважливіше, що наші студенти
здобули знання, досвід, третє місце і кубок.
Ірина МАРТИН

конференції

Обмін досвідом

В

ін відбувся на двох конференціях, які минулого тижня проводили
науковці, що з’їхалися до Політехніки. Одних цікавили „Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі“, а інших — „Комп’ютерні
науки та інформаційні технології“.

Нові віртуальні
впровадження
й електронний архів
Ці питання чи не найбільше були
на устах представників вишів з усієї України, які прибули на шосту
науково-практичну конференцію
„Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі“. Як розповів
один із організаторів конференції,
декан базової вищої освіти ІТРЕ
Леонід Озірковський, цього разу
до Політехніки прибуло близько
50 учасників-доповідачів і 20 слухачів (це значно менше порівняно
з попередніми роками). Як завше,
особливу зацікавленість проявили представники харківських вишів — Національного університету
радіоелектроніки і Національного
економічного університету. Цього
року до них долучилася Юридична
академія ім. Я. Мудрого. Серед нових учасників — Київський національний університет ім. Т. Шевченка і Київська політехніка. Всі охоче
слухали доповідь Олександра Шкіля з ХНУРЕ про технологію проведення експертизи електронних
навчальних матеріалів для дистанційного навчання.
Представники Лісотехніки
і Львівського медуніверситету зацікавилися впровадженням деяких
інформаційних технологій, які вже
є у Львівській політехніці. Кілька
доповідачів порушили проблему

антиплагіату, експертизи якості
матеріалів, які розміщають у засобах
дистанційної освіти. Були доповіді
і про різні технології, зокрема про
формування електронного архіву
наукових публікацій Львівської політехніки (А. Андрухів, Д. Тарасов,
М. Сокіл), про віртуальне інноваційне середовище як засіб підтримки
підприємництва IT-студентів (проректор Д. Федасюк). А представники
Харківського юридичного університету поділилися досвідом розробок
інтерактивних підручників.
Усі учасники цьогорічної конференції дійшли спільної думки, що
позаяк подібні конференції проводять багато вишів, то на майбутнє їх
треба об’єднувати, щоб таким чином
до обговорення нагальних проблем
інноваційних комп’ютерних технологій могли долучатися якомога
більше зацікавлених.

Наступні конференції —
лише англійською мовою
Таке побажання висловили учасники наукової зустрічі „Комп’ютерні
науки та інформаційні технології“,
позаяк цей захід є міжнародним.
Хоча через складну ситуацію в нашій державі тепер науковці з багатьох країн відмовилися від поїздки
в Україну, однак таки прибули представники Угорщини, Польщі, Словаччини, Туреччини. З українських
доповідачів слухали представників

вишів Хмельницька, Тернополя,
Києва та Львова.
Секретар оргкомітету конференції, аспірант ІКНІ Олександр Стрямець, наголосив:
— Втішно те, що неабияку активність у роботі конференції проявили молоді науковці. Також ми
мали нагоду послухати поважних
дослідників із чималим досвідом.
Такий обмін думками лише сприяє
розвитку інформаційних технологій та поступу у комп’ютерній сфері.
Конференцією зацікавилися
практично всі науковці ІКНІ. Позаяк
цей захід, що відбувся вже вдев’яте,
щорічний, то учасники поділилися
своїми здобутками за останній рік
наукової праці. Працювали здебільшого у секціях, де обговорювали
питання роботи всесвітньої мережі,
автоматизованих систем управління,
прикладної лінгвістики тощо.
Хоча всі доповіді були цікаві, однак
найбільше обговорювали дослідження молодих науковців з Угорщини
Дмитрія Дунаєва і Лазла Ленґ’єла —
Tunability of Intermediate Level Obfuscator,
доцента Хмельницького університету Тетяни Говорущенко — Software Quality
Assurance at the Design Stage Based on
Backcasting, а також професора Олександра Харченка та його співдоповідача Ігоря Боднарчука з Києва — The
Method of Software Architecture Design
Accounting the Quality Requirements
Change. До слова, ці доповіді були англійською мовою.
Найважливіший висновок, якого
дійшли організатори цьогорічної
конференції, —надалі докладати
більше праці, активніше інформувати зацікавлених про подібні заходи
та виходити на новий рівень наукових публікацій.
Ірина МАРТИН
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Найкращим знавцям мови — відзнаки
m Закінчення. Початок на 3 с.

Старший викладач кафедри
Мирослава Гнатюк зауважує: цього року визначити переможців
було непросто, адже лідери, як
з’ясувалося, дуже близькі один до
одного. Її вихованці, найкращій серед філологів — Наталі Козак— досвіду не бракує: ще зі школи, з 3 класу, дівчина регулярно долучається
до конкурсу, минулого року здобула
перемогу і на університетському,
і на обласному етапах. Усе ж цьогорічний успіх приємно здивував
студентку:

— Порівняно з минулим роком
цього разу було більше учасників,
зокрема другокурсників. А завдання — це якраз матеріал, який вивчаємо на 1–2 курсах. Багато чого призабулося; якби більше часу вдалося
приділити повторенню, мабуть,
мій результат був би кращий. Я хвилювалась, адже на мені була більша
відповідальність, ніж на тих, хто
прийшов на конкурс уперше. Найбільше зусиль, звичайно, потребує
твір, адже в ньому проявляється
твоя індивідуальність. Я обрала
тему за цитатою Василя Симоненка
„Народ мій є! / Народ мій завжди

буде!..“. Власне, тему вибрав час, як
я й написала у творі. Ці слова поета
впродовж останнього року набули
особливої актуальності.
Нагадаємо, конкурс знавців
мови у травні 2001 року заснував
канадський підприємець і меценат
українського походження Петро
Яцик (родом зі Сколівщини). Конкурс є щорічний, долучатися можуть
і українці, й особи інших національностей, які знають нашу мову. Переможців за результатами загальнонаціонального етапу визначає авторитетне журі.
Ірина ШУТКА

міжкультурні діалоги

Хто хоче бути режисером?
Н

едавно у Львівській політехніці побував відомий письменник із Польщі Павел Х’юллє — правнук колишнього ректора Політехніки Тадеуша Фідлера, а також директор Ґдинської кіношколи (GSF) Лєшек Копець,
який запропонував перспективу безплатного навчання у кіношколі для
1–2 студентів з України. Пропозиція відкрита і для політехніків.

У Політехніку іноземні гості, які
перебували у Львові з кількаденним
візитом за сприяння Генерального
консульства України в Ґданську, завітали на запрошення ректора вишу
Юрія Бобала. Тут зустрілися з проректором Володимиром Павлишем,
студентами ІНЕМ, ІНПП. Лєшек
Копець, який є також директором
Ґдинського кінофестивалю, розповів
про GSF: заклад молодий (заснований
у 2010-му), невеликий, але має добру
базу для якісної підготовки впродовж
2 років фахівців у галузі кіномистец
тва; школа співпрацює з відомими
фахівцями, наприклад, режисерами
Робертом Ґлінським, Славоміром
Фабіцьким, школою Анджея Вайди.
Акцент — на практичному творенні
фільмів, документальних та художніх.
У 2013 році чотири дипломні кінороботи абсольвентів GSF здобули низку
міжнародних нагород, а короткометражка „Олена“ (про українців і з українцями у головних ролях) змагалась за
„пальмову гілку“ у Каннах. У кіношколу часто йдуть ті, хто вже має освіту,
необов’язково мистецьку. Тож директор школи звернувся і до політехніків:
— Півроку тому ми з Генеральним
консулом України у Ґданську Миро-

ном Янківом почали говорити про те,
що в нас могли би студіювати українці. Йдеться про підготовку режисера,
але навчаємо також навиків монтажу,
операторської справи, написання сценарію і т. д. — тож наші випускники абсолютно готові до праці в кіно і на ТБ.
Кандидатові на вступ треба опанувати (якщо не знає) польську мову, підготувати портфоліо (короткий фільм,
знятий навіть на мобільний телефон;
може бути малярська, музична, літературна робота, сценарій або фото).
Комісія оцінить роботу і запросить на
кількаденний іспит: це тести на знання
історії мистецтва тощо, а також практичне завдання (як підготувати сценку
з акторами). Найважливіше тут — мислення, креативність, уміння співпрацювати з акторами. Для іноземців рік
навчання в GSF коштує 10 тис. доларів. Але для 1–2 талановитих студентів з України плануємо зорганізувати
стипендію (витрати спільно мали б покрити Мінкультури Польщі, спонсори,
бізнес). Найближчий набір відбуватиметься у червні-липні 2016 року (а зголоситися слід до травня).
Письменник Павел Х’юллє теж
дотичний до кіно — драматург,
сценарист. А ще журналіст, свого

часу працював для „Солідарності“.
Політехнікам розповів про свою
творчість („письменник одного міста, навіть району“, адже події всіх
творів розвиває в межах 4–5 вулиць
рідного Ґданська), презентував мистецький квартальник BLIZA, один із
минулорічних номерів якого присвячений творчості українських
авторів. Відомий літератор уперше
відвідав Політехніку, якою сто років
тому керував його прадід — відомий
учений у галузі теплотехнічного машинобудування Тадеуш Фідлер:
— Побачив тут портрет свого прадіда: я схвильований, то неповторне,
приємне враження. Тішуся, що цей
портрет тут висить — попри складні
українсько-польські відносини. Нині,
думаю, є шанс на нововідкриття і налагодження правдивого діалогу. Ми
тішимося з усього, що сприяє зближенню польської й української культур. Зараз нас зближує і політика: 99
поляків є на вашому боці і вважають,
що війна з Росією — страшна, несправедлива, спровокована РФ. Маємо надію, що ви оборонитесь.
Ірина ШУТКА
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коротко

крок до розуміння

Ще одна можливість
вивчити іноземну…
В

ід 2011 року одним із найголовніших напрямів роботи Лінгвістично-освітнього центру Інституту післядипломної освіти Львівської
політехніки є організація та проведення мовних курсів. Чим вони відрізняються від інших пропозицій на освітньому ринку і хто їх відвідує, розповіла керівник центру Мар’яна Захарчук.

— Спочатку ми навчали тільки англійської мови, але поступово з’яв
лялися групи німецької, французької та польської. Курси перших трьох
мов прив’язані до семестрового графіку навчання. Тобто зголошення
до груп триває від початку вересня,
а заняття починаються з кінця вересня-початку жовтня і завершуються
до кінця грудня. Відповідно наступний семестр — від лютого до червня.
Курс польської мови розрахований
на 100 академічних годин (тоді, як
усі інші — по 60), тому триває майже два семестри: навчання починається в кінці жовтня, а завершується, як і навчальний рік. Відповідно
є різниця у вартості: повний курс
польської для всіх коштує 1300 грн.,
а решта курсів/півріч — 835 грн. для
студентів та аспірантів Політехніки і 975 грн. — для всіх інших. Наші
ціни демократичні, бо мовні курси
з англійської у Львові коштують щонайменше 1600 грн. Охочих вчитися
у нас багато. Англійську мову наразі
вивчають 13 груп, польську — 8, німецьку — 1. Група французької ще
формується. В середньому в групах
по 12 осіб. Цьогоріч попри те, що
навчання польської мови вже розпочалося, люди продовжують приходити. Тож ми вирішили провести
другий набір. Додаткові групи стартують у лютому і також вчитимуться до червня. Просто графік занять
ущільнимо, щоб використати ті самі
100 академічних годин, — пояснює
Мар’яна Євгенівна.
Більшість слухачів мовних курсів — це студенти, аспіранти та викладачі Політехніки. Є також молодь із інших львівських вишів (ЛНУ
ім. Франка, УАД, НЛТУ України), кілька школярів-старшокласників, а також
представники різних професій і вікових категорій. Кілька польськомовних
груп складаються лише зі студентів
ІНЕМ. Цей інститут першим розпочав офіційну співпрацю з ЛОЦ, щоб
забезпечити якісну мовну підготовку
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майбутнім магістрам, які навчатимуться у Польщі за програмою подвійних дипломів.
— Після кожного семестру випускники курсу можуть отримати
сертифікат про відповідний рівень
володіння мовою, набравши понад
75 балів зі 100 під час спеціального
тестування, за основу якого ми беремо міжнародний мовний тест. Ці
сертифікати — офіційні документи
Політехніки, їх визнають іноземні виші, з якими співпрацює наш
університет. Крім цього, результат мовного тесту за стобальною
шкалою та кількість відвіданих годин наші випускники мають право
вписати собі в додаток до диплома
бакалавра або магістра як додаткову навчальну дисципліну. Спільно
з кафедрою іноземних мов ІГСН зараз ми працюємо над тим, щоб відкрити на базі ЛОЦ офіційний центр
тестування з англійської мови, який
зможе видавати сертифікати міжнародного зразка, — каже моя співрозмовниця.
Найчастіше заняття у групах відбуваються після обіду або ввечері, бо
це найзручніший для слухачів час.
Викладають мови працівники кафедр іноземних мов та прикладної
лінгвістики Політехніки, а також викладачі ЛНУ ім. І. Франка та інших
вишів. Організатори використовують різні можливості, щоб залучити до занять носіїв мови. У поперед
ніх семестрах, за сприяння МГО
AIЕSEC, на так звані розмовні клуби Центр запрошував англомовних
представників Єгипту, Туреччини та
Бразилії. Ще раніше знання англійської допомагав удосконалювати
Джим Коуб зі США. Рідше, але все ж
бувають на заняттях гості з Польщі
та Німеччини. За словами Мар’яни
Захарчук, наразі про розмовні практики вже домовляються з новими волонтерами.
Анна ГЕРИЧ

Днями студенти обговорили студентський погляд на
імплементацію Закону „Про
вищу освіту“. Всеукраїнський
круглий стіл організували Всеукраїнська МГО „Національний
студентський союз“ та Студентська рада Хмельницького
національного університету за
підтримки МОН України. У заході в Хмельницькому взяло
участь понад 80 представників
студентської молоді класичних, технічних, педагогічних,
медичних, аграрних та військових вишів 18 областей України.
До дискусії долучилися також
10 представників студентського
самоврядування Технологічноприродничого університету
м. Бидгош (Республіка Польща),
які розповіли про польський
досвід законодавчого регулювання системи вищої освіти та
студентського самоврядування.
Відбулося перше відкрите обговорення проекту Концепції
розвитку освіти на 2015–
2025 роки. Міністр освіти і науки Сергій Квіт зазначив, що за
час незалежності України таке
публічне обговорення концепції української освіти відбувається вперше; активна участь
громадянського суспільства
у розробленні та обговоренні
документа є дуже важлива. Наступним кроком буде
створення дорожньої карти на
наступних 10 років із чіткими
кроками, як для політиків, так
і освітян та громадськості.
Вищі навчальні заклади І — ІІ
рівня акредитації втратять
статус вишів. Про це заявила
заступник міністра освіти і науки Інна Совсун під час прямої
телефонної лінії в Кабінеті
Міністрів. Вона пояснила, що
до коледжу або технікуму
школяр може вступати після
9-го класу, маючи неповну
середню освіту. За всіма міжнародними класифікаціями, не
можна здобувати вищу освіту,
не здобувши повну загальну.
Юридичний статус вищих навчальних закладів І — ІІ рівня
акредитації планують закріпити у новому законі „Про
професійну освіту“.
За матеріалами інформагенцій
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Досвід, який варто запозичити

З

ближчим часом, — допомагати нашим студентам завдяки міждержавним угодам
проводити свої дослідження у їхніх лабораторіях.

авдяки міжнародному міждисциплінарному проекту Інфініті,
який є продовженням
програми Еразмус/
Мундус, цього року
Ореста Ремешило-Рибчинська, доцент кафедри дизайну та основ
архітектури ІАРХ,
свою одномісячну
стипендію присвятила
науковим дослідженням і налагодженню
контактів із вишами
Португалії.

— На базі Інституту „Політехніка“
у м. Лейрія та Інституту мистецтв
і дизайну м. Калдас-да-Райнья я вивчала програми з напряму „Дизайн
та архітектура“ і, відповідно, цікавилася матеріальним забезпеченням
лабораторій та навчальних класів
у Лейрії і Лісабоні, — розповідає
Ореста Ігорівна. — Несподівано для
себе виявила, що маленька Португалія, яка з XVIII ст. не знає воєн, має
15 пам’яток архітектури у Списку
ЮНЕСКО. Більшість із них я побачила
під час подорожей 18-ма португальськими містами і зрозуміла, що проблеми у нас спільні. На основі своїх
документів і побаченого я підготувала презентацію-лекцію про проблеми
збереження і ревалоризацію архітектурної спадщини України та Португалії, яку читала в трьох вишах.
— Чи є в Португалії безплатна освіта?
— В основному навчання в Португалії платне. Безкоштовним навчанням дітей, які не можуть оплачувати
своє навчання самостійно, займаються спеціальні соціальні служби.
Якусь частину навчання таким дітям
оплачує держава, інші кошти вони
відробляють упродовж навчання, до
прикладу, чергуючи в їдальні, в гуртожитку, в майстернях. Відтак виші
практично не наймають технічний
персонал, бо з їхніми обов’язками
чудово пораються студенти.
— А як щодо матеріального забезпечення?
— Скрізь, де я була, лабораторії відіграють дуже важливу роль у навчальному процесі, а всі завдання,

які студенти отримують від різних
фірм та приватних замовників, —
реальні. Кращі зразки проектів рекомендують замовникам. Рідко
отримують за цю роботу готівку,
частіше замовники купують апаратуру для лабораторій, бо мають від
того пряму вигоду. Внаслідок, чимало молоді ще у студентські роки має
власні реалізовані ідеї. По доброму
заздрила португальцям, коли відві
дувала інститутські лабораторії. До
прикладу, в Лейєрії студенти мають
п’ять лабораторій із найновішим обладнанням для ультрафіолетового
вимірювання, метрології, розробляють хімічно-біологічні матеріали.
Мене вразило, що науковці разом зі
студентами досліджують і виготовляють імпланти для молочних залоз
і вух, враховуючи навіть резуси крові
(думаю, нашим хімікам варто було б
запізнатися ближче з цим інститутом
і його досягненнями). Нам же нині
дуже бракує площ, не кажучи вже про
таке дороге обладнання.
— Чи траплялися Вам несподіванки?
— Найбільшою несподіваною було
те, що Політехнічний інститут у Португалії не має права видавати дипломи магістрам і аспірантам. Це прерогатива університетів. Зрештою,
це той випадок, коли можемо з цим
інститутом співпрацювати. Було б
добре, якби їхні здібні студенти мог
ли вчитися у нас, закінчувати рівень
магістра і PhD та отримувати у нас дипломи. Правда, для цього у нас і в них
потрібно привести у відповідність
назви дисциплін і спеціальностей.
А найперше, що можемо зробити най-

— Що було б добре запозичити у португальських вишах?
— В нашому інституті ми
теж могли б повноцінно
готувати фахівців з мультимедійного та графічного
дизайну. Сьогодні студенти
дуже активні, швидко орієнтуються в різних програмах,
а мультимедіа — це справа
майбутнього. Я привезла
з собою навчальні програми, адже хочеться, щоб і ми готували спеціалістів
цього напряму. Мені вдалося налагодити контакти з тамтешніми викладачами, то ж наступного року до нас
приїде чотири професори, які проведуть у Політехніці майстер-класи
і прочитають лекції. Хотілося б мати
нові навчальні приміщення, яких
нам катастрофічно бракує, і таке ж
новітнє обладнання, яке є в португальських вишах. Запозичити можна
й досвід оплати освіти незаможним
студентам. А ще — їхні студенти не
так навантажені, як наші: у них нема
шкільного підходу до відвідування
всіх лекцій, вони вивчають лише професійні дисципліни. Нам варто було б
скористатися їхнім досвідом і предмети, які не стосуються фаху, перевести
на факультатив. Львівська архітектурна школа повинна мати свої підходи
до формування навчальних програм.
Тобто мусимо створити таку модель
підготовки, яка давала б нам відповідь
на те, якого фахівця хочемо бачити на
виході.
— Як використаєте здобутий досвід?
— Цей прекрасний матеріал, який
почерпнула в Португалії, хотіла б
реалізувати разом із португальськими студентами, що навчаються у нас,
у книжці „Архітектурний портал“. Для
цього вивчаємо пам’ятко-охоронну документацію України і Португалії, збираємо генеральні плани міст, пам’яток.
У книжці йтиметься і про той період,
коли території України і Польщі були
під Австро-Угорщиною.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Підручники львівських біологів
позмагаються за Держпремію
С
еред претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року
підручники „Мікробіологія“, „Хімія білка“, „Фізіологія людини і тварин“. Вони є результатом роботи
десяти науковців і викладачів біологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, об’єднані серією „Біологічні студії“. Це якісні україномовні видання для
медико-біологічних спеціальностей, що не мають
аналогів в Україні.

Три підручники висунути на здобуття високої
державної відзнаки запропонував проректор
ЛНУ ім. І. Франка з наукової роботи професор
Роман Гладишевський,
який тривалий час викладав у Швейцарії та Франції і знає, що таке високі
стандарти педагогічної
літератури, зазначає завідувач кафедри біохімії
Наталія Сибірна. Професор розповіла:
— Біологічна наука
є дуже динамічною —
і наукова література дуже
швидко старіє. Тому, працюючи над підручниками,
своїм першим завданням
ми бачили забезпечити
студентам доступ до найновіших знань і досягнень
у різних напрямах біології. По-друге, це мала бути
якісна україномовна література: виклад високонауковий, водночас легкий
для сприйняття, цікавий.
Наші підручники дозволять студенту узагальнити і поглибити знання про
організацію живого на
різних рівнях — від молекули до людини.
Започаткував серію
підручник „Мікробіологія“ Степана Гудзя, Світлани Гнатуш, Ірини Білінської. Приємною несподіванкою для авторів стало
те, що книжка отримала
поважні відзнаки, зокрема на Всеукраїнському
конкурсі „Університетська книга-2010“, Форумі

видавців-2009. Завідувач
кафедри мікробіології
доцент Світлана Гнатуш
каже:
— Наш підручник з мікробіології став першим
україномовним виданням
у такому обсязі. У ньому
використано авторські матеріали (фотографії, схеми тощо) кандидатських
дисертацій наших науковців, зокрема в розділах
про бактерійний фотосинтез, колообіг хімічних
елементів у природі. Ми
маємо гарні відгуки колег
із Харкова, з Одеського
національного університету ім. І. Мечникова;
книжку використовують
і у Львівській політехніці. Не кажу, що підручник
ідеальний — лише прагнемо до ідеалу. Думаємо про
друге видання: від часу
першого (2009) з’явилося
багато нових даних.
— Епіграфом до підручника „Хімія білка“
є вислів Фрідріха Енгельса
„Життя — це спосіб існування білкових тіл“. Є багато визначень феномену
життя, але це не втратило
актуальності й дотепер.
Адже білки є основною
структурною одиницею
будь-якої живої системи.
Вони керують усіма процесами в наших клітинах
і поза ними, забезпечують
реалізацію генетичної інформації та відповідь організму загалом на зміни
в навколишньому сере
довищі тощо. У підручни-

ку цікаво подано історію
науки про білки, функції
протеїнів, методи кількісного і якісного аналізу білків і т. ін. Шостий
розділ в основному побудований на результатах
наших досліджень глікопротеїнів (це предмет
популярної нині науки
глікобіології). Наш підручник можна використовувати і на загальних, і на
спеціальних курсах. Біохімія як інтердисциплінарна наука потрібна для
біологів усіх спеціальностей. Біохімічні методики
лежать в основі експериментальних досліджень
із мікробіології, генетики, фізіології та всієї
клінічної лабораторної
діагностики, — зазначає
Н. Сибірна, автор і науковий редактор підручника
„Хімія білка“.
Серед співаторів підручника також Михайло
Гончар, Ірина Бродяк,
Олена Стасик, Марія Барська. Доцент кафедри біохімії Олена Стасик додає:
— У нашому підручнику докладно описано
багато методів дослідження, які студенти-біохіміки
використовують в експериментальній роботі під
час написання курсових,
дипломних. Є методики
для проведення малого
практикуму з біохімії (для
студентів молодших курсів усіх біологічних спеціальностей). Я бачу, що для
студентів наша книжка
є настільною: розгортають її і працюють — там
все розписано.
Підручник „Фізіологія
людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової
і сенсорних систем)“ авторів Мирона Клевця, Володимира Манька, Марії
Гальків, Оксани Іккерт,

Соломії Бичкової побачив світ у 2011-му. За рік
розійшовся — тож видали вдруге. Завідувач кафедри фізіології людини
і тварин професор Володимир Манько розповідає:
— Це ґрунтовне видання має допомогти студентам-біологам засвоїти
важливий курс „Фізіологія
людини і тварин“. Ми, автори, прагнули зберегти
класичні уявлення з фізіології, сформовані впродовж останніх 400 років,
і подати сучасні дані, які
допомогли б студентові
краще зрозуміти протікання фізіологічних процесів, зокрема на клітинному і молекулярному
рівнях. Фізіологію деколи
називаємо теоретичною
основою медицини: щоб
правильно вилікувати
людину з тою чи іншою
хворобою, треба спочатку з’ясувати, як протікають процеси у здоровому
організмі та чому виникає
певна хвороба. Завдання
фізіологів — розібратися
в цих процесах. Але підручник не тільки для майбутніх біологів і медиків,
знаю, що ним користуються також психологи і,
як не дивно, студенти-фізики, які зокрема спеціалізуються на медичному
приладобудуванні.
Підручники біологів
популярні на книжкових ярмарках і „зачитані“
в бібліотеці; їх замовляють різні виші (у Херсоні,
Дрогобичі, Умані, ін.). Та
й за розвитком біології
нині тільки встигай. Тож
потреба перевидати книжки — очевидна. Це лише
питання часу, кажуть їх
автори.
Ірина ШУТКА
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ми пам’ятаємо

Війна, тривалістю дев’ять століть
Щ

о для нас, українців, означає День пам’яті жертв політичних
репресій і голодоморів? Кого ми вшановуємо у ці похмурі листопадові дні? Офіційного тлумачення, що такий день „встановлений
задля привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії
України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології“, мабуть, недостатньо, щоб осмислити як минулу, так
і новітню боротьбу українців за свободу.

„Порятунок для України —
це відірватися від Росії“
24 серпня 1991 року Верховна Рада
проголосила державну незалежність
України, а 1 грудня Акт Незалежності підтвердив Всеукраїнський референдум. Та мрії про щасливе життя
у вільній Україні дуже швидко наштовхнулися на економічні, соціальні та інші труднощі, пояснити
які спершу було важко, і це викликало розчарування у значної частини
суспільства. Несміливі поодинокі
голоси окремих істориків і політиків, які говорили про те, що наша
незалежність лише номінальна, бо
не відбулося очищення влади, що на
керівних посадах у різних державних
структурах залишилися працювати
люди радянського режиму, ментально й економічно залежні від Росії,
глушилися тими ж службами, на які
критика була спрямована. А якщо
врахувати, що в роки правління Януковича в усі керівні і відповідальні
органи держави призначалися кремлівські резиденти або їхні найманці,
які переконували українців, що нам
не потрібні ні вступ у НАТО, ні кордон з Росією, ні сильна армія, то все
стає абсолютно зрозуміло — Росія
віддавна готувала сприятливий ґрунт
для свого вторгнення. Комуністична
партія була лише одним із найдієвіших інструментів реалізації цього
плану, а Путін акумулював і наважився здійснити його. І розпачливі
вигуки: „Хто міг подумати, що братня країна зазіхне на нашу державу!“
видаються аж надто наївними.
Ще у 30-х роках минулого століття українці добре розуміли колоніальне становище України. До слова,
сестра Лесі Українки Ольга Косач казала, що „порятунок для України —
це відірватися від Росії“, а її чоловік
Михайло Кривинюк був певен, що
Україна зуміє вирватися із „братніх“
обіймів: „…якщо 300 років не могли
вбити в українцях національного

почуття і пориву до визволення, то
і тепер прийде момент, коли встане
народ“. Але після нечуваних репресій і голодоморів наступні покоління
вже боялися про це навіть думати.
Нинішня неоголошена війна проти України повернула людям генетичну пам’ять — вони в момент стали
патріотами-націоналістами і відчайдушно виступили на захист рідної
землі. Хоч, як на мене, якби українці
хотіли знати справжню історію, то
давно знайшли б, де її прочитати. Достатньо було взяти до рук „Кобзаря“,
щоб зрозуміти: „що ми?.. Чиї сини?
яких батьків? Ким? за що закуті?“.
Окрім того, за роки Незалежності на
книжкових полицях з’явилося чимало
чудових історичних художніх і документальних творів досі заборонених
авторів („Холодний Яр“ Ю. ГорлісГорського, „Пекло на землі“ В. Юрченка, ін.), „Чорний ворон“ нашого
сучасника письменника В. Шкляра,
„Країна Моксель“ В. Білінського, а до
таких істориків, як В. Мороз, Я. Дашкевич чи В. Сергійчук, які дивилися на
історію України українськими очима,
додалося чимало молодих (О. Палій, В. В’ятрович, М. Посівнич, І. Пат
риляк і багато інших).

„Вони хотіли поховати
нас, але не знали,
що ми насіння“
Наші державні мужі і політичні діячі вищого чи нижчого рівня чомусь
бояться назвати ім’я одвічного ворога України, який різними способами (привласнивши собі назву Русь,
нашу історію, пам’ятки нашої давньої і багатої культури, підступом,
обманом, забороною української
мови, мілітарними загарбницькими методами і т. ін.) впродовж багатьох століть намагається знищити українців. З історії знаємо, що
ще 1169 року військо Андрія Боголюбського захопило та зруйнувало
Київ — столицю Київської Руси.

Ми пам’ятаємо, як жорстоко зруйнував Батурин Петро І, а Запорізьку
Січ Катерина ІІ, як заливали кров’ю
Київ банди Муравйова, пам’ятаємо
жахливі голодомори і масові репресії селян, духовенства й інтелігенції,
Соловки і Сандармох, вивезення українців у сибірські і казахські простори
після Другої світової війни та інші
трагічні події. Та, як влучно висловився нещодавно хтось у фейсбуці: „Вони
хотіли поховати нас, але не знали, що
ми насіння“. А ми щораз проростаємо
все міцнішими поколіннями, бо нас
живить своїми соками рідна земля.
Зауважте, це не ми, миролюбна
українська нація, яка ніколи ні на
кого не нападала і не посягала на
чужі землі, а лише захищала свій
дім, свою землю, свою свободу, яка
колись захистила Європу від навали татаро-монгольських орд, воюємо з північно-східним сусідом,
а це саме він, наш загребущий сусід,
воює з нами. І нинішня неоголошена
війна, окупація Криму і дестабілізація на Донбасі, реальне вторгнення
російських військ на територію суверенної Української держави — це
не тільки помста за Майдан і наше
прагнення увійти до європейської
спільноти, це, можливо, останній
шанс Кремля досягти своєї мети.
І немає жодного значення, як називався чи називається наш сусід:
Московське князівство, Російська
імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація — це держава-агресор, і такою вона буде доти, доки не
стане демократичною.

„І хоч за все ми заплатили
кров’ю, та час вже інші
цінності шука“
В українській історії було чимало
спроб розірвати проклятий ланцюг
поневолення. Відчайдушний чин
Мазепи, героїчна боротьба Січового
Стрілецтва, УГА й армії УНР, селянські бунти і повстання 20–30-х років,
а згодом боротьба УПА, хоч і закінчувалися поразкою, але їхня сукупність
і тяглість привели нас у 1991-му до
Незалежності. За всі визвольні рухи
Україна платила і платить кров’ю
своїх найкращих синів. І в ці листопадові дні ми вшановуємо пам’ять
усіх полеглих у всі часи.
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наш календар
30 листопада — Міжнародний день
захисту інформації.
1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Пам’ятні дати

Та, гадаю, кожен із нас, окрім
того, згадує своїх рідних. Адже ця
боротьба, здається, не оминула жодну родину. У когось загинули батьки,
діди, у когось — значно дальші предки. А скільки українських дітей вже
осиротіли за рік, що минає!
Моєї родини репресії торкнулися
1933 року, коли заарештували мого
дідуся Омеляна Колодрубського,
1894 р. н., юриста за освітою, викладача Вінницького університету.
Першу документальну згадку про
нього привезла мені Тетяна Крушельницька зі своєї прощі 2005 року на
Соловецькі острови і в Сандармох —
книжку „Убієнним синам України.
Сандармох“, у якій серед сотень розстріляних українців на 74 сторінці
згадане прізвище дідуся. І я розпочала пошуки в архівах України і Росії.
У Державному архіві Вінницької області повідомили, що він „був заарештований 10 лютого 1933 р. за звинуваченням, передбаченим ст. 54–2,
54–11 КК УРСР. Постановою судової
трійки при Колегії ДПУ від 27 жовтня
1933 р. засуджений до 10 років виправно-трудових таборів“.
Згодом вдалося встановити, що
20 березня 1934 р. дідуся етапом доставили у Біломорсько-Балтійський
табір НКВД, а вже через три роки
його, соловецького в’язня, засудили
повторно. Про це йдеться у відповіді
на моє звернення в Управління ФСБ
Росії по Республіці Карелії:
„23 октября 1937 г. Колодрубский Е. Я. был обвинен в том, что,
„содержась в ББЛАГЕ, систематически среди заключенных проводил
контрреволюционную агитацию,
критикуя мероприятия партии и правительства (…), призывал к борьбе за
самостоятельную Украину“.
По постановлению Тройки НКВД
Карельской АССР от 26 августа 1937 г.,
Колодрубскому Е. Я. была назначена

высшая мера наказания — расстрел,
которая приведена в исполнение
04 сентября 1937 года в Медвежьегорском районе. Установленным местом
захоронения жертв политических репрессий в Медвежьегорском районе
является урочище „Сандармох“.
14 квітня 1989 року його, виявляється, реабілітували. Але чи може ця
реабілітація погамувати біль моєї матері, якій на момент арешту її батька
було 6 років? Вона не раз згадувала
зустріч у вінницькій в’язниці з ним —
скатованим, з вибитими зубами.
Кати вміли знущатися над своїми
жертвами. Пам’ятаю, як письменниця Євгенія Божик у спогадах про свого батька — в’язня тюрми на Лонцького — писала, що йому на допитах
щодня кліщами видирали по одному
нігтю. Тоді нам здавалося, що подібне
дикунство не повториться вже ніколи.
Хто міг подумати, що нелюди катуватимуть українців ще й у ХХІ столітті!
Жорстоко замордований у дні Революції Гідності науковець-львів’янин
Юрій Вербицький був тільки першою
новітньою жертвою людиноненависників. Сьогодні вже важко полічити,
скільки їх — розумних, світлих, відважних героїв загинуло від рук оскаженілих українофобів. Чи можуть про
це забути нащадки?
Вшановуючи пам’ять невинно
убієнних, усвідомлюємо, що справжню Свободу Україна виборює сьогодні! У бою і в тилу українці показують зразки мужності і сили духу.
З нами Бог і весь світ, з нами герої
Небесної Сотні і герої, полеглі на
східному фронті. Тому ми неминуче
переможемо і спільною працею побудуємо країну наших мрій. Бо, як
писав Леонід Кисельов, „хоч за все
ми заплатили кров’ю, та час вже інші
цінності шука“.
Ярослава ВЕЛИЧКО

27.11.1863 — народилася Ольга Кобилянська, відома українська письменниця.
27.11.1918 — створено Українську
академію наук.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб, українська письменниця, авторка романів „Людолови“, „В степу
безкраїм за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків„Горновий“, провідник ОУН на Львівщині, теоретик українського націоналізму.
28.11.1954 — помер Енріко Фермі,
італійський фізик, лауреат Нобелівської премії.
28.11.1970 — убита за загадкових обставин Алла Горська, талановита
українська художниця i правозахисниця, учасниця руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорiй
Квiтка-Основ’яненко, перший прозаїк нової української лiтератури.
29.11.1859 — народився Кость Левицький, перший прем’єр уряду ЗУНР.
30.11.1841 — народився Анатоль Вахнянин, український композитор, музикознавець, письменник, один із
засновників та перший голова товариства „Просвіта“, автор опери „Купало“.
1.12.1717 — народився Георгій Кониський, український письменник,
проповідник і громадський діяч.
1.12 .1883 — народився Микола Хвильовий, український письменник,
ініціатор створення ВАПЛІТЕ, автор
творів „Санаторійна зона“, „Україна
чи Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій КосАнатольський, український композитор і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборода, український композитор,
автор пісень „Білі каштани“, „Рідна
мати моя“ тощо.
1.12.1930 — народився Роман Федорів,
український письменник.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали
першим Президентом незалежної
України.
3.12.1722 — народився Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст, філософ і поет.
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поминальні заходи

„Не підкорені у ’33-му —
непереможні сьогодні!“
22

листопада по всій Україні відбулися поминальні заходи за жертвами Голодомору 1932–33 років та політичних репресій. Цьогоріч уперше за п’ять
років влада і громадськість спільно взяли участь у жалобній церемонії, яка пройшла під гаслом „Голодом вбивали нашу свободу. Не підкорені у ’33-му — непереможні сьогодні!“.

У Києві до Меморіалу
пам’яті жертв Голодомору
запалити свічки прийшли
кияни, представники всіх
релігійних конфесій, громадські та політичні діячі,
а також Президент Петро
Порошенко з дружиною.
У цей день відбулися
молебень у Харкові біля
пам’ятного хреста, встановленого в Молодіжному
парку і хода пам’яті жертв
Голодомору. Присутні
пройшли поминальною
ходою до пл. Свободи. На
чолі колони йшли дівчата
та юнаки в національних
костюмах із прапором
України, снопом колосків
і калиною. На пл. Свободи учасники акції вшанували хвилиною мовчання
пам’ять жертв Голодомору
і виклали хрест із запалених лампад.
Масштабні заходи пройшли також у Запоріжжі.
Пам’ять жертв Голодомору вшанували траурною
ходою центральним проспектом міста. Близько
сотні мешканців пройшли
ходою, серед учасників
заходу були безпосередні
свідки Голодомору в За-

порізькій області, а також
діти і внуки загиблих від
голоду. Люди несли ікони, свічки та плакати —
„Герої не вмирають“,
„Україна понад усе“, а також із фотодокументами,
підтверджуючими факти
Голодомору в Запоріжжі,
в Україні.
Пам’ять жертв голодоморів вшанували у Краматорську, в акції взяли
участь керівники області,
міськради і представники
громадськості. Учасники
заходу хвилиною мовчання пом’янули загиблих
у роки голодоморів, а священнослужителі Української православної церкви
Київського патріархату
відслужили панахиду.
У Львові відбулися
поминальні акції. Біля
пам’ятника Шевченкові
молодь роздавала перехожим листівки, свічки та
пшеничні колоски. Такі ж
колоски львів’яни передали активістам Слов’янська.
У Львові місцева влада виділила кожному
львів’янину, який пережив Голодомор, грошову
допомогу. Учасники церемонії поклали квіти до
Пам’ятного знака жертвам
комуністичних злочинів,
вшанували пам’ять невин
них жертв хвилиною мовчання та запалили свічки.
Загалом заходи із
вшанування пам’яті винищених українців проходили впродовж усього
тижня. Так, 18 листопада
в Центральній бібліотеці
м. Слов’янська Донецької
області Служба безпеки України за підтримки

Українського інституту національної пам’яті
відкрила тематичну документальну виставкуекспозицію „Голодомор
1932–1933 років — геноцид українського народу“.
У Києві українські зірки
та активісти (співаки Олександр Ярмола, лідер гурту
„Гайдамаки“, Мирослав
Кувалдін, лідер гурту „The
ВЙО“, історик Олександр
Іщук, волонтери Громадського сектора Євромайдану) провели символічне

дійство „Не скорені голодом: невідома боротьба“. До Меморіалу пам’яті
жертв Голодомору принесли продукти, з яких випікали Хліб Життя, що символізував взаємодопомогу
і спротив українського
народу в роки Голодомору. Під час акції науковий
співробітник Центру досліджень визвольного руху
Олександр Іщук оприлюднив невідомі факти опору
українців більшовицькій
політиці колективізації та
Голодомору-геноциду.
Також напередодні
81-х роковин Голодомору
відбулася прем’єра фільму французької режисерки-дослідниці, яка стала
патріотом України, Бенедикт Бане — „Голодомор.
Забутий геноцид“.

20 листопада у Лисичанському міському краєзнавчому музеї (м. Лисичанськ Луганської області) відкрили тематичну
документальну виставкуекспозицію „Голодомор
1932–1933 років — геноцид українського народу“.
Чимало заходів відбулося й у Тернополі. Зокрема пластуни провели
ніч у камерах колишнього
КДБ, вшановуючи пам’ять
жертв Голодомору, щоб
відчути той жах, крізь
який свого часу пройшли
їхні предки.
А члени Спілки української молоді вирішили
вшанувати пам’ять жертв
Голодомору акцією „Сопричастя“ — 33-годинним постом та добрими
вчинками. Кожен, хто погодився взяти в ній участь,
відмовився від вживання
їжі на 33 години. Це стало своєрідною особистою
жертвою кожного на спомин душ, невинно загиблих від Голоду 32–33 років. Окрім цього, кожен
учасник акції впродовж
цього часу мав зробити
добру справу, метою якої
є допомога ближньому,
який перебуває у потребі.
Це могла бути пожертва,
практична допомога, духовна розрада тощо. За
роки проведення акції до
участі в ній долучилися не
лише громадяни України,
а й представники Грузії,
Великої Британії, Словаччини, Італії, США, інших
країн світу.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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мистецтво для фронту

Долучаємося до боротьби

П

одії останнього
року змусили нас
багато в чому змінити
свої життєві пріоритети. Війна на сході
України торкнулася
кожного українця.
Попри важкий економічний час, ми
долучаємося до різних
флешмобів, благодійних акцій на підтримку воїнів на фронті
і поранених у лікарнях.
Особливу активність
виявляють митці.

Пензлем

SSЕтногурт „Ейкумена“ співає для поранених у прикордонному шпиталі

Ще на початку літа
у Львові запрацював благодійний аукціон творів
мистецтва. Він об’єднав
художників, які продають
свої роботи, а зібрані кошти передають на потреби фронту. З цієї нагоди
в Українському товаристві
охорони пам’яток історії
та культури розгорнулася
виставка-аукціон „Митці — воїнам“. До проекту
долучилися художники не
лише з України, а й із діаспори. На сьогодні відбулося кілька акцій і зібрано
гроші на матеріально-технічне забезпечення українських бійців, медичне
та технічне забезпечення
госпіталів, лікування поранених.
Як розповіла організатор проекту Тетяна
Думан, волонтери підшукують товар за найоптимальнішими цінами, тестують його, закупляють та перевозять на
склад, звідкіля призовник
може придбати його за
найнижчою собівартістю
або безкоштовно отримати повне спорядження.
Згодом виникла потреба
купувати кровоспинні
препарати та шоломи,
а також найнеобхідніше
для 80-ї аеромобільної

бригади. Кошти, зібрані за кордоном, митці
спрямовують винятково
на гуманітарні потреби,
матеріально-технічне
забезпечення шпиталів,
лікування поранених, допомогу сім’ям загиблих.
Що саме купувати, митці
узгоджують із бійцями,
а звіти про витрати оприлюднюють у соцмережах.

Співом і словом
Серед виконавців неабияку активність проявляє
гурт „Ойкумена“. Останній їхній виступ був у прикордонному шпиталі, де
лікують поранених воїнів.
Туди ойкуменівці вирушили спільно із театром
„Під Мостом“, що діє при
Міському палаці культури
ім. Г. Хоткевича.
— Нещодавно ми разом із галицькою „Просвітою“ збирали кошти
на потреби військових
з „Айдару“, — розповідає
солістка гурту Олена Коссак. — Також на підтримку
армії записали пісню про
те, що Україна переможе
в цій неоголошеній війні.
Іншого разу до акції
долучилася хорова капела „Прометей“. Завдяки
концертам просто неба

вдалося зібрати 9467 грн.
і 50 євро. За ці гроші „Айдар“, „Львів-3“ і батальйон
Святої Марії отримали
найнеобхідніше — форми, зимові куртки, рації,
комп’ютер, електричний
дріт.
Благодійні концерти
охоче влаштовують Оксана Муха, Софія Федина,
Наталя Карпа, Олеся Киричук, гурти „Широкий
лан“, „Залізний хрест“,
„Хрущі“. Нещодавно рокгурт „Патриція“ привіз зі
США 35 тис. грн. Софія
Федина також постійно
збирає гроші та закуповує
необхідне спорядження
для фронту і ліки для поранених. Надсилає пакунки поштою або передає
машиною, працює без посередників.

Дитячим
виконанням
До акцій на підтримку
фронту долучаються і малі
виконавці. Прикладом
того є благодійний концерт володаря гран-прі
„Сурми звитяги“, переможця та лауреата всеукраїнських конкурсів
і фестивалів, духового
оркестру „Львівські фанфари“.

— Позаяк ми орієнтуємося не на типові пострадянські зразки духових оркестрів, а на європейські
та американські маршові, з елементами дефіле,
шоу, мажореток, то маємо нагоду часто концертувати. І коли я запропонував дітям взяти участь
у благодійному концерті
на підтримку мінометної
бригади, керівником якої
є випускник нашої школи
мистецтв № 5 Тарас Гривул, діти сприйняли це
охоче, — розповідає керівник оркестру Андріан
Леськів.
Концерт відбувся
у рамках акції „Допоможи фронту“ у кінопалаці
Довженка. Загалом було
бажання провести його
на площі Ринок, однак виникли організаційні труднощі. Зібрані 9780 грн.
волонтери передали на
передову.
— Цього разу наші
діти особливо вболівали за те, щоб виступити
блискуче, адже знали, що
від них залежить, скільки
грошей зберемо для армії. Це виховує почуття
патріотизму, — каже диригент.
Ірина МАРТИН
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студентські ініціативи

День студента для викладачів

О

ригінальний підхід
до святкування Дня
студента вигадали магістри першого курсу, які
навчаються на кафедрі
менеджменту персоналу
та адміністрування. Студенти вирішили запровадити нову традицію —
відзначати свій день
разом із викладачами.
Дівчата і хлопці готували свято таємно, тож
це справді була приємна
несподіванка.

Запросили не лише викладачів, а й усіх
студентів, які навчаються на кафедрі
від першого до шостого курсу, а також
випускників.
— Ми розпочали з відеоролика про
ситуацію в країні, щоб нагадати всім, що
нас чекає основний екзамен — визначитися, ким ми є, ким себе відчуваємо за
духом. А сам день організували у вигляді іспиту для наших викладачів. У такий
спосіб хотіли повернути їх у студентські
роки, а також зімпровізувати найбажаніший для студента екзамен, — розповіла співорганізатор студентка Наталія
Петрів, — Про організацію свята знала
лише наша куратор — старший викладач Надія Любомудрова, а всі решта довідалися з оголошень, які ми розвішали
за кілька днів до дійства. В оголошенні
написали, що адміністрація університету вводить для викладачів нашої кафедри специфічний предмет — „Студент.
Основні аспекти та поняття“, а 17 листопада відбудеться екзамен. Також викладачам вручили запрошення. На святі
був особливий дрес-код — вишиванка.
Кожен викладач тягнув білет, де
було окреме завдання і кожен мав щось
зімпровізувати, придумати, розповісти. Після завершення іспиту всім виставили оцінки та подарували велику
залікову книжку.
— Придумуючи завдання для викладачів, ми керувалися двома критеріями — щоб було цікаво та весело. Перший конкурс був „крокодил“. Це завдання випало нашому викладачеві Ярославу
Панасу. Він мав зобразити слова „рух
персоналу“ і „продуктивність праці“.
Також між завданнями була самопрезентація викладача, а куратор нашої групи
мала назвати десять креативних справ,
які вона зробила б у День студента, якби

була студенткою. Ще одна задача: викладачка мала вирахувати, скільки спудеїв з’явиться на пари в День студента
і скільки буде „енок“, — розповіла докладніше Вероніка Давид.
На завершення з привітальним словом виступила завкафедри професор
Галина Захарчин, акцентувавши на подіях в Україні. Після цього всі присутні
хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Завершилося свято оформленням плакату з деревом побажань: усі
охочі могли на листочку написати свої
побажання і приклеїти на це дерево.
— З групою ми часто придумуємо
щось цікаве. Так нещодавно мали кілька екскурсій, зокрема старою частиною
Львова, в музей Івана Франка у Львові,
піднімалися на шпиль у церкві Ольги
і Єлизавети. Думаю, ще будемо щось
організовувати. Хоча День студента був
для нас останній, бо наступного року це
буде випускний курс і матимемо багато
клопотів. Викладачам дуже сподобалося,
всі з захопленням відповідали на наші
запитання, — додала Наталія Петрів.
Святкуючи, молодь не забула про
головну проблему сьогодення — війну
на сході країни. Щоб привернути увагу і закликати студентів збирати продукти та все необхідне для військових,
кожен зі студентів групи приніс банку
згущеного молока.
— Ми знаємо, що в продуктах, медикаментах завжди є потреба. Тож робитимемо оголошення, щоб цю ідею,
яка з’явилася в рамках нашої кафедри,
розповсюдити серед усіх студентів. Нашими силами і всіх політехніків можна
зреалізувати це в досить масштабних
обсягах, — наголосила Вероніка Давид.
Наталія ПАВЛИШИН

Президент Петро Порошенко
надав 99 загиблим учасникам Майдану звання Героя
України. Відповідний указ
Президент підписав 21 листопада, у День свободи і гідності.
Трьом іноземцям, які за законодавством не можуть отримати це звання, буде надано
ордени Героя Небесної Сотні.
МГО „Академія Української
Молоді“ розпочала набір
волонтерів на доброчинну
акцію „Миколай про тебе
не забуде!“. Щороку у Львові
помічниками Святого Миколая стає близько 700 волонтерів (учнів старших класів
та студентів львівських вишів), які збирають і пакують
подарунки на Фабриці Святого Миколая та розносять їх
по домівках потребуючих
дітей міста Львова. Минулоріч вдалося рознести подарунки для 3900 дітей у Львові
та Львівській області. До
співпраці запрошують усіх
охочих, помічником Святого
Миколая може стати кожен.
Студенти Інституту підприємництва та перспективних
технологій Львівської політехніки 21 листопада вшанували пам’ять Героїв Небесної
Сотні. Голова колегії та профбюро студентів Христина Васьо звернулася до присутніх
словами Євгена Коновальця:
„Сталь народжується у вогні,
а нація — у боротьбі“, а завершила словами Тараса Шевченка: „Борітеся — поборете. Вам
Бог помагає“. Заступник директора ІППТ Віктор Волошин
закликав студентів продовжувати боротьбу у здобуванні
знань на благо України і на
краще майбутнє. День гідності
завершився загальною молитвою та славнем України.
48 % українців підтримують
ініціативу відміни на законодавчому рівні позаблокового статусу України.
Такими є результати соціологічного опитування групи
„Рейтинг“. За вступ до ЄС
висловилися 64 % опитаних,
за приєднання до Митного
союзу — 17 %.
За матеріалами інформагенцій
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urban space

Твоє місто — твоя справа!
Я

кщо йдеться про розвиток міського середовища, то в Україні поширена практика офіційних архітектурних проектів, які найчастіше затверджують і реалізовують без урахування побажань громади.
Львів — ще не виняток, але намагається ним стати, активно об’єднуючи
зусилля різних інституцій довкола ініціатив спільноти молодих урбаністів та архітекторів Urban Ideas. Наразі її учасники працюють над
проектом облаштування громадського простору на Погулянці.

Ідеї для площі Митної
Тема ревіталізації від спільноти
Urban Ideas вперше голосно прозвучала в червні у контексті пошуку
ідей для відновлення площі Митної. У межах Майстерні міста Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ), за сприяння
Інституту міста й управлінням охорони історичного середовища ЛМР,
команда молодих архітекторів разом із представниками GIZ протягом
тижня міркувала над тим, як зробити
площу привабливою для львів’ян та
туристів у будень і свято. Спілкуючись із мешканцями та користувачами території, учасники воркшопу
дослідили її проблеми й переваги,
а під час практичної частини навіть
змайстрували прототипи вуличних
меблів. Відтак попередній проект
ревіталізації площі Митної, який
передбачає, зокрема, акцентування уваги на музеї Пінзеля, а також
додаткове озеленення, оригінальне
освітлення і побудову нових велодоріжок, презентували громадськості, а згодом подали його на конкурс
Європейського культурного фонду
(ECF).

Залюднення Погулянки
Другим міським простором, за який
взялася ініціатива Urban Ideas, став
район Погулянки з розташованим
посередині Центром творчості дітей та юнацтва Галичини (ЦТДЮГ). Участь
у воркшопі, що тривав
з 8 до 15 листопада, взяли
восьмеро студентів Інституту архітектури Львівської політехніки та один
молодий архітектор із Києва. Керувала їхньою роботою одна з найактивніших
учасниць ініціативи, доцент кафедри архітектурного проектування ІАРХ

Ольга Криворучко, а консультував
команду експерт Інституту міста
Штефан Габі.
Попрацювавши на Погулянці
впродовж тижня, архітектори створили дві стартові концепції перепланування її простору у цікаву
відпочинкову зону для львів’ян та
гостей міста. Обидві передбачають
розширення мережі громадського
транспорту (маршруток) для кращого сполучення території з іншими районами міста. Наразі до
ЦТДЮГ, в якому займаються діти
з цілого Львова, можна добратися
тільки трамваєм №7, велосипедом
або власним авто. Також, на думку
учасників воркшопу, район потребує більше вуличного освітлення,
облаштування існуючих і побудову нових паркінгів та велодоріжок,
чітке ознакування пішохідних переходів. Спільно молодь вирішила,
що для більшого окультурення простору варто встановити не тільки
різноманітні лавки, а й літню фестивальну сцену на 4 тисячі глядачів
та облаштувати виставкову зону
в затишній парковій алеї. Також
архітектори спробували окреслити
місця, де могли б постати спортивні
й дитячі майданчики, запропонували варіанти облагородження берегів озера, розташованого позаду
будівлі ЦТДЮГ.
Напрацьовуючи свої ідеї, молодь
встигла змайструвати дві лавки, які

вже нині символізують початок змін
на Погулянці.

Думки мешканців
Важливість діалогу з громадою підтвердилася вже під час презентації
результатів воркшопу. Ті, хто щодня
перебуває в просторі Погулянки, висловили архітекторам не тільки вдячність. Директор ЦТДЮГ Олег Кузик
наголосив на практичних потребах
відвідувачів Центру, а засновник і президент туристичного клубу „Манівці“
Тарас Білошицький емоційно описав
нинішні проблеми території, на які не
звернули уваги учасники воркшопу.
— Я думаю, тераси над озером,
які пропонують встановити архітектори, мають бути хіба що дерев’яні,
щоб не псувати відчуття природності.
Мені відомо, що далі за озером, з боку
ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка,
ростуть цінні породи дерев, зокрема,
метасеквойї. Вважаю, що жертвувати
ними заради змін ландшафту не варто.
Також у проектах передбачена нова доріжка до джерела біля озера, з якого багато людей беруть воду. Маю висновки
санепідемстанції, що це не справжнє
джерело, а дощові стоки з вулиць Пасічної і Вашингтона. Я не раз писав
попередження на табличках, але люди
їх нищать і далі беруть для пиття воду,
в якій санепідеміологи виявили навіть
радон, — повідомив пан Білошицький.
Взяти участь в обговоренні та
вдосконаленні проекту ревіталізації Погулянки зможуть усі охочі.
Результати воркшопу організатори
обіцяють оприлюднити на сайтах
Інституту міста, Urban Ideas, GIZ та
їхніх сторінках у соцмеражах.
— Це тільки початок роботи.
Ми пробули в ЦТДЮГ лише тиждень, але вже багато зробили. Західні урбаністи часто нарікають на
байдужість жителів міст. Ми бачимо,
що доля Погулянки важлива для її
мешканців. До весни будемо обговорювати наші
напрацювання в різних
середовищах, щоб врешті
вдосконалити їх і як готовий проект представити
на міжнародний конкурс
із облаштування ділянок
громадського простору
у Львові, який організовує
ЛМР у співпраці з GIZ, —
каже Ольга Криворучко.
Анна ГЕРИЧ
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культура

в об’єктиві

коротко

Побачити, зловити, зафіксувати

Ш

остий міський конкурс юних фотоаматорів „Світанок міста Лева“
завершився ще торік, але тільки наприкінці цього року його організатори — Центр науково-технічної творчості учнівської молоді львівської
міськради, львівська обласна організація Національної спілки фотохудожників України, фотогалерея Василя Пилип’юка та Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР — змогли оприлюднити результати.

У конкурсі взяло участь 87 учнів віком від 10 до 18 років, які подали на
нього приблизно 600 робіт. Світлини, котрі цілий місяць прикрашатимуть стіни фотогалереї Василя
Пилип’юка (вул. Стецька, 3 а), представляють нам переможців у різних
номінаціях — портреті, архітектурі,
пейзажі, експериментальному фото,
жанровій фотографії, макрофото
і вільній темі. Діти особливо залюбки
„відловлюють“ міські краєвиди, прокидання природи, її непомітні через
наш поспіх красиві моменти і щирі
погляди людей.

Деякі з учасників попередніх конкурсів уже стали студентами й займають призові місця на серйозних
фотоконкурсах, серед них — політехніки Христина Созанська і Марта
Ковальська. Переможець торішнього конкурсу (третє місце у номінації
„Макрофото“) Володимир Демченко
теж уже є першокурсником ІППТ.
Виставка згодом буде перенесена до
стін міськради — роботи з попередньої
виставки нині висять у коридорах Кабінету Міністрів. А конкурс триває —
з лютого його організатори (www.
cnttum.lviv.ua) чекають на нові роботи.

„скарби“ пам’яті

Червоне коріння
сьогоденних проблем

У

виставковій залі Музею історії
релігії відкрито експозицію плакатів, які мають переконати її відвідувачів, що наше непевне і складне теперішнє— наслідок невикоріненого ідеологічного минулого.

Виставка „Проти Бога. Проти Людини“ складається з двох частин — радянський антирелігійний плакат зі збірок
музею та Голодомор очима українських
художників, тобто плакати з картин колекції Вільямса Морґана (див. на с. 14).
Перша частина є найбільш численною
і має чотири тематичні розділи: радянські антиклерикальні плакати періоду
громадянської війни (ще нема відкритої критики релігії, лише політична,
класова), антирелігійна графіка 1920-х
років (сатиричні ілюстрації на сторінках газети „Безбожник“ і журналу „Безбожник біля верстата“) і 1930-х років
(прославляння тоталітарного ладу),
а також радянський антирелігійний
плакат 60-х років (плакати творчого
об’єднання ленінградських художників
„Боевой карандаш“).
Перший жорстокий напад на церкву
спостерігається на початку 20-х років

ХХ століття — грабування храмів, заслання священиків, згодом — колективізація, розкуркулення і створення
спілок безвірників. Плакати як приклади ідеологічної боротьби (а вона велась
у всіх напрямах — і через кіно, і через театр, всіма можливими засобами) вивішені переважно на червоному тлі. Окрім
афористичних тверджень на зразок
„Для селянина віра — дурман“, можна
прочитати навіть цілу казку-пропаганду, написану як алюзію до відомої народної „Рукавички“: у порожній терем
вселяються почергово князь-дворянин,
купець-продавець, піп і куркуль, але
приходить Революція і всіх народних супостатів роздушує. Проза підсилюється
сатирично-радикальними віршами, зокрема Дем’яна Бєдного. Взагалі, висміювання, кепкування за допомогою слів
і зображень — основа войовничо налаштованих плакатів, покликаних просвітити „темний“ народ.
Така виставка, на думку організаторів, дуже необхідна в наш час, бо „мусимо дивитись у минуле, щоб його не
повторити“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

На Першій сцені сучасної драматургії „Драма. UA“ відбулася
презентація нового театрального проекту Сашка Брами
„R+J“. Історія-римейк п’єси
Шекспіра „Ромео і Джульєтта“
трансформується у показ неприязні сходу і заходу України.
Сашко Брама (Львів) та режисер
Ігор Білиць (Київ) форму для
майбутньої вистави обрали сучасну — рок-концерт із мультимедійним супроводом.
Другий всеукраїнський концертний тур „Віолончельна
пектораль. Пам’яті Вчителя“
відбувся 21 листопада у Львівській філармонії. Цей культурно-просвітницький проект
вшановує видатних українських
віолончелістів і педагогів Олександра Тищенка і Євгена Шпіцера. Особливістю його стало
залучення до концертів знаних
вітчизняних віолончелістів,
а також молодих талантів.
20 листопада у Лондоні відкрито конкурс „Міс Світу-2014“,
на якому Україну представляє
Адріана Хасаншин, студентка
четвертого курсу ІНПП Львівської політехніки. За корону
переможниці боротимуться
126 учасниць. Фінал, за підсумками якого чинна міс, філіппінка Меган Янг, передасть корону
новій переможниці, відбудеться 14 грудня.
У книгарні „Є“ презентували
поетичну збірку Маріанни
Кіяновської „373“, яка вийшла
у „Видавництві Старого Лева“
у оформленні творчої майстерні „Аґрафка“. Це перша
книжка вибраного поетеси,
головним внутрішнім сюжетом якої є любов і подолання
смерті. До неї ввійшли 373 вірші,
написані за більш, ніж 20 років.
23 листопада в приміщенні
Національного драмтеатру
ім. М. Заньковецької відкрито
виставку львівського художника Володимира Немирі. Експозиція творів під символічною
назвою „Всесвіт“ присвячена
65-річчю живописця і поєднує
лаконізм давнього українського мистецтва та вибухову
щирість народного футуризму.
За матеріалами інформагенцій
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поза парами

те, що єднає
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„1+1“. Дубль другий

В

окальний конкурс, приурочений до Дня студента, який у Технологічному коледжі Львівської політехніки з ініціативи студентського профкому провели торік уперше, мав неабиякий успіх і був вартий повторення. Тож цього року вийти на сцену зважилось уже не п’ять, а вісім
дуетів „студент + викладач“.

Серед учасників, окрім новачків,
було й троє досвідчених, торішніх —
викладачі юридичного відділення
Любов Курій і Галина Сенишин,
а також студентка економічного
відділення, вже майже випускниця
Христина Мудрик. Це, як-не-як,
якщо зважати на кінцевий результат
конкурсу, таки позначилося на якості виступів. Попри те глядачі у залі
тепло сприймали кожен дует, не
шкодували всім оплесків і підтримки. Найвищою похвалою був вигук
„молодці!“. Дуету „Пліч-о-пліч“ —
переможцю в номінації „Сценічна
чарівність“ дістався не тільки він,
а й квіти — якби вручали приз глядацьких симпатій, то Леся Вишнянчин і студентка Тетяна Стецьків стали би його володарями.
Перша пісня, яку мало оцінювати
журі, за регламентом конкурсу мусила бути народною. Зважаючи на те,
що, як це часто буває на таких заходах, виступаючих підводила техніка,
ліпше звучало акапельне виконання
творів. Оригінальним був і перехід
від немузичного початку пісні „Розпрягайте, хлопці, коней“ до музично-драйвового, з театралізованими
ефектами — дует All inclusive (Уляна
Свентозільська і Христина Мудрик)
задав тон, який не зрадив, а навіть

підсилив у своєму другому виступі.
Дует „Закон під каблуком“ (Любов
Курій і „Міс коледжу-2014“ Соломія
Книш) костюмами і голосом створили переконливий пісенний образ, виконуючи „При долині кущ калини“.
Але особливо проникливо і чуттєво
прозвучала пісня „Ой верше, мій
верше“ — дует „Жива пісня“ (бухгалтер коледжу Лілія Пелех і студентка
Роксолана Щетина, номінація „Пісенне мистецтво“), на відміну від
інших, не стільки демонстрував свої
переживання, чи буде виступ вдалим, скільки проживав те, що співав.
І варто відзначити дует „Струни серця“ (Юлія Будзянівська і студентка
Світлана Шкудор) — його вокальні
дані (нагорода в номінації „Чарівні
голоси“) принесли б дуету більший
успіх, якби не „вчив-вчив, але забув“.
Хоч, незважаючи на певну непідготовленість, „Струни серця“ подали
її з усмішкою, чим викликали у зали
симпатію.
Друга пісня, естрадна, дала змогу
конкурсантам доповнити враження
про їхні співочі таланти, вміння поводитися на сцені, бути відкритоемоційними й артистичними. Дует
Viva Melody (Галина Кірницька, викладач англійської мови і студентка
Лілія Ясниська) проявив ексклюзив-

| Світлини Наталі Яценко

ІІ місце

ність — виконав, використовуючи як тло відеокліп, пісню You will
never know молодої французької
афро-соул співачки Imany — номінація „За артистичність“. За вияв
своєї громадянської позиції — пісня „Мамо, не плач“ повернула всіх
присутніх у часи Майдану — і особливу вишуканість у стилі одягу
й виконання дует „Діада“ (Ольга
Пірожик і студентка Христина Гайтус) отримав відповідну номінацію.
All inclusive знову запалив залу своїм шалом — виконання гумористичної пісні „Я просто королева“
викликало загальний фурор. Однак
дует „Закон під каблуком“ довів, що
може не тільки сумувати на сцені,
а й по-дитячому веселитися — пісня
Арсена Мірзояна „Вінні-Пух“, барвисті кульки, кинуті у залу, пластика
і взаємодія солістів дуету зворушили
всіх і залишили приємний настрій.
Отже, переможці: І місце — „Закон під каблуком“, ІІ місце — All
inclusive, ІІІ місце — „Україна
єдина“ (Галина Сенишин і студент
Володимир Вишинський). Голова
журі — народний артист України
Олег Лихач перед нагородженням
найкращих зауважив, що учасникам
дуетів варто було б не боятись один
одного й не стояти на сцені в різних
кутах, хоча, поза тим, це не зашкодило йому „отримати величезне естетичне задоволення від почутого
й побаченого“. На знак подяки артист Опери заспівав для всіх „Чорнії
брови, карії очі“.
Нагородами для дуетів стали
квитки в „Аква-парк“ і на гумор-шоу
Сергія Притули „Вар’яти“. Слухачі ж
після концерту, як і торік, отримали
ще й смакове задоволення — кожному перепало по шматку торта.
Наталя ЯЦЕНКО
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суб’єктивні нотатки

420-річна Жовква — королівське місто
Б

| Світлини Тетяни Пасович

увши в Жовкві кілька разів проїздом, усе думала, що королівське місто, розташоване за якихось 25 кілометрів від Львова,
слід неодмінно відвідати, аби не поспіхом роздивитися заповнений
пам’ятками архітектури центр і переконатися, що попри згубні радянські часи для багатьох архітектурно багатих (особливо на сакральні
споруди) міст, у ньому залишилася королівська велич.

Замок-музей
І ось — нагода: „лайкаю“ собі у Фейсбуці сторінку Жовківського музею
(сектор ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького),
а вже за кілька годин одержую повідомлення: „Ви стали тисячним шанувальником Музею „Жовківський
замок“, запрошуємо на безкоштовну екскурсію з приятелями у зручний
час“. Отож, час обрано, відкладати
більше не варто. От тільки листопадовий день надто рано переходить
у сутінки, тому не чекайте вичерпної
інформації про королівське місто,
читайте суб’єктивні нотатки.
Незвичної для пізньої осені сонячної днини біля входу в Музей нас
зустрічає завідувачка Софія Каськун. Раніше Музей було розміщено на першому поверсі палацового
корпусу. Зараз його розташовано
у східному крилі в пристосованому
приміщенні.
— Збережені обидві оборонні башти, — показує Софія Володимирівна. — Замок — це був квадрат 100 на
100 метрів, побудований з цегли
і каменю. Зараз ми стоїмо вже за ме
жами давнього міста. Внизу протікала
річка, яка колись називалась Звинна
(Свиня). Вона була перегороджена
греблею, створилася система оборонних ставів. Місто ні разу не було
захоплене — ні турками, ні татарами.
Один раз 1655 року українець, якому
не дуже подобалася польська влада,
відчинив браму міста — і козаки Бог-

дана Хмельницького просто зайшли.
І доки гетьман пішов на Замость,
частина його козаків три дні собі по
Жовкві поґрасувала, пограбувала поляків (шляхта зі страху поховалася
в пивниці, в костелі, позносила туди
свої багатства) — місто трохи стрепенулося. Дослідники кажуть, що ті всі
оборонні споруди робилися за планами приватних резиденційних оборонних споруд міст Європи.
Одразу за дверима Музею „Жовківський замок“ відвідувачів зустрічає виставка „Було і стало“.
В експозиції давні поштівки із зображеннями Жовкви поєднуються
зі сучасними світлинами
з тих самих місць. Десь
зміни незначні, якихось
будівель уже немає, в інших місцях навпаки забудовано. Це так само цікаво, як розглядати власні
дитячі фотографії…

Найемоційніша
виставка — про
Майдан
Решта експозиційних залів — на другому поверсі.
Вздовж сходів — на стінах дитячі малюнки.
— Ми постійно проводимо різні майстеркласи. А дитячі роботи
з них вішаємо на стіни на
сходах, — пояснює наш

провідник історією Жовківського
музею. — Позаяк ми розташовані
в пристосованому приміщенні (після завершення реставрації замку маємо зайняти палацовий комплекс, це
має бути стаціонарна експозиція, як
в Олеському, Золочівському), передовсім працюємо не лише як місце,
де можна ознайомитися з історією,
а як платформа для спілкування.
Крім цього, завдяки такій формі ми
можемо отримати роботи сучасних
художників. Музей абсолютно не
має коштів на закупівлю предметів
сучасного мистецтва, відтак цей
шар від нас просто втікає.
І ось пленер, на який музей запрошує цікавих сучасних українських та, наприклад, польських
художників, триває днів 10. Деякі
роботи художники музею дарують,
згодом вони матимуть належне
оформлення, а ще пізніше займуть
своє місце в постійній експозиції.
Отож, в одній із зал — виставка
автопортрета, в іншому — роботи
учасників літнього пленеру. А буквально днями у Жовківському музеї
відкрили експозицію львівської художниці Оксани Були „Місяць очерету“. Серію акварелей, присвячену
календарю дерев, можна оглянути
приблизно до середини грудня.
Якщо ж вас таки більше цікавить історія, ходімо далі. Наступна
зала — виставка, пов’язана зі ще зовсім свіжою історією — „Майдан.
З вірою в майбутнє“. Це чи не перша
в Україні експозиція
про недавні події. Її
було відкрито ще 7 березня.
— Вийшла вона
дуже спонтанно, —
згадує Софія Каськун. — Я звернулася
з проханням, щоб
мені дали список тих,
хто поїхав на Майдан,
коли там уже вбивали.
Я не розраховувала на
якісь музейні речі. Але
разом зі списком нам
принесли певні артефакти. І я зрозуміла,
що треба робити виставку. Вона дуже емоційна. Люди носили
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нам сюди речі ще до середини квітня.
Ось цей шмат бруківки — київський.
Оцим цвяхом ту бруківку вишпортували. Так званий бронежилет діти
спочатку вдягали, пробували. Один
бронежилет — це розклепаний алюмінієвий баняк. 2 березня, після нападу Путіна на Україну, у Жовкві був
мітинг, я попросила з нього прапори
на виставку до музею. Виявилося, що
один з них — Парасюка, його передав батько Володимира. А ось у цьому
бронежилеті був на Майдані сам батько Володі Парасюка. Він мав його забрати, але це не той ступінь захисту,
тому на війну взяв якісний.
На стіні — малюнки дітей
з центру дитячої творчості. Днями маємо зробити
з цієї емоційної виставки
інформаційну.

ни світу виконував скомпоновану
мелодію. Сучасна ратуша побудована 1935 року, електронний годинник
грає Державний гімн України.
Жовква багата на різні сакральні
споруди, які збереглися дотепер. Усе
це відображено в музейній експозиції. Є дві дерев’яні церкви: Пресвятої Трійці на Львівському передмісті і Різдва Богородиці на Винниках.
У першій дуже цінний іконостас —
на Царських вратах (лежить пророк
Ісая, а з нього виростає дерево пророків — сцена, не характерна для сучасних іконостасів) є живопис Рутко-

Від початків
Значно легша для сприйняття емоційно наступна
експозиція — у двох залах
розміщено історію Жовкви. Автентичних речей тут
не так багато. Виставляти
в пристосованому приміщенні більше — небезпечно, адже немає ґрат
на вікнах. Є фрагмент
дерев’яного водопроводу XVII століття. Його знайшли біля кухонного
комплексу. На маленьких поличках на
стінах розмістилися дерев’яні фігурки. Їх хтось викинув серед будівельного сміття. Звісно, вони потребують
реставрації, але завдяки облущеному
левкасу добре видно делікатну роботу різця — очевидно, це різьбярська
школа XVII століття.
Історична експозиція послідовно ознайомлює з історією Жовкви
(заснована 1594 року Станіславом
Жолкевським, побудована на землях
села Винники): тут і найдавніше зображення міста на карті, і макет міста
(1603 року король Польщі Зигмунт ІІІ
Ваза надав Жовкві Маґдебурзьке право, відтак місто мало 4 ярмарки, 2 щотижневі базари і врегульоване цехове
виробництво. Основна торгівля відбувалася на ринковій площі; торгова
площа була також місцем збору) та
замку; лише на макеті міста і на давньому зображенні, яке віднайшли
в архівах історичного музею досить
недавно, можна побачити, як виглядала Ратуша. Зараз у центрі міста
ознаковано залишки давньої будівлі,
з майданчика якої сурмач на 4 сторо-

вича:, мистецтвознавці знайшли тут
ікони Петриновича.
— Ще одна церква східного обряду — Різдва Ісусового, яка зараз називається храм Христа-Чоловіколюбця.
Церква була побудована на початку
XVII століття. Маємо зображення, як
вона виглядала до початку ХХ століття, — йдемо далі експозицією із Софією Каськун. — Розписи перебудованої церкви початку ХХ століття здійснив український художник Юліан
Буцманюк. Це має бути окрема тема
нашої експозиції на майбутнє. Зараз
ми зупинилися на такому скромному
стенді: його фотографія як січового стрільця, автопортрет 60-х років
у Канаді. Цей художник відомий
тим, що в стінах храму намалював не
тільки класичні розписи, а й історію
України. Тут є Митрополит Андрей
Шептицький із владиками, діячі УНР,
символ Голодомору — мама-Україна
із померлим від голоду сином, Богородиця з Ісусом у вишиванці, а діти,
які принесли квіти, вбрані так, як
у нас вдягалися в неділю до церкви.
Унія східної і західної Церков: у центрі прихильники унії, по боках противники, серед яких козацькі гетьма-
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ни, Богдан Хмельницький (вважають,
що народився у Жовкві), Іван Мазепа
(бував у Жовкві), Дорошенко з синами, Іван Вишенський.
Зовсім недалеко від центру міста
є напівзруйнована синагога. Побудована в 1692–99 роках (на неї позичив
гроші польський король, дав каміння
і свого архітектора, бо єврейський
лікар вилікував його від хвороби),
класичного ренесансного типу, всередині була дуже багато оздоблена —
колони, розписи, багато кованих елементів. Була підірвана нацистами на
початку Другої світової війни. Відреставрована в 50-х роках
ХХ століття, завдяки чому
дійшла до наших днів.
У кінці 2009 очільники
Жовківщини оголошували про наміри створити
в синагозі музей іудаїстики (євреї, котрі молились у синагозі кілька років тому, запевнили, що
вона більше не може бути
священним місцем, після
осквернення будівлі нацистами молитви в цьому
місці не матимуть сили).
Споруда перебуває в переліку пам’яток ЮНЕСКО, яким загрожує втрата. Громадські організації
Жовкви звернулися до світових організацій євреїв з проханням профінансувати створення такого музею.
Ще одна експозиція Жовківського музею присвячена меценатам. Це
і родина засновника міста Станіслава Жолкевського, роди Даниловичів,
Собєських, Радзивілів. У цій публікації — малесенька частина всього, що
можна почути на екскурсії. А полотно „Битва під Віднем“ — репродукцію відомої картини Альтамонте,
яка є в Олеському замку, треба хіба
побачити, вона займає тут усю стіну.
Реконструкція обладунків крилатого гусара вражає ціною: в ті часи
таке „вбрання“ коштувало щонайменше, як добрий маєток або два
села! Бо всі металеві деталі виготовляли вручну.
Тому не пошкодуйте часу. Тим
більше, що в Жовкві є ще один
неодмінний атрибут королівського
міста — цукерня, яка дуже нагадує
львівську на Староєврейській. Ні, це
зовсім не реклама, просто годі собі
уявити мандрівку без доброї кави
у стильному інтер’єрі.
Тетяна ПАСОВИЧ
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перерва

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Вапнякова бу
рулька
на дні
печери

Французька
співачка
Носій
спадкової
інформації

Складні
окуляри
з ручкою

Колектив
співаків

Майданчик для
гри в
теніс

Еталон
темпу
в музиці

Тип
українського
літака

Шкіряста
черепаха
Процес продажу
гривні за долари

Фантастичний
роман
О. Толстого

Вівчарка
з Серед
ньої Азії
Мітинг,
страйк,
бойкот,
революція

Заглиблення,
по якому
тече річка
Він здійснює
смертні
вироки

Рух ногою
при
ходьбі
Швидке
багаторазове повторення
одного
звука

Біла
глина для
виготовлення
посуду

Деталь
годинникового
механізму

Вид
чоловічих
парфумів

Представник сх.
слов’янського
племені
Вершина
в Західних Альпах, найвищий
шпиль Головна Розмінна
Західної артерія монета
Лаосу
Європи

Збірка Початок
І. Франка шахової
„Мій ...“
партії

Вічнозелене хвойне
дерево, росте у
Пн. Америці та
Східній Азії

Відросток Французька
нервової письменклітини
ниця
Озеро в
Перу та
Болівії

Одиниця
площі
землі

Священна
ріка для
індусів

Німецька
компанія
з виробництва
спорттоварів

Традиційний головний
убір мексиканців,
великий Скіфськрикий
слатий короткий
капелюх
меч

Один із
найвідоміших
царів
Скіфії

Вид насе- Звичаєве
леного право у
пункту в мусульУкраїні
ман
Чарівний
птах, що
воскресав із
попелу

Частина
матчу
у тенісі

Найвищий пік
Піренеїв

Привітання дівчини
з присіданням

Столиця
Казахстану

Щоденна
п’ятиразова
обов’язкова
молитва у
мусульман

Перевірка знань,
екзамен
Урочиста
сцена
в кінці
спектаклю

Адміністративна
одиниця
Греції

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35
Горизонтально: 5. Лідер. 7. Ангар. 9. ОУН. 10. Селтік. 11. Золото.
13. Дискант. 15. Тірана. 17. Амфора. 19. Амбра. 21. Струмок. 23. Тонзура.
25. Роумінг. 28. Кремона. 30. Аріадна. 32. Трест. 33. Сварог. 35. Курорт.
36. Ракетка. 41. Дослід. 42. Африка. 43. Сом. 44. Наска. 45. Ітака.
Вертикально: 1. Плата. 2. Кронос. 3. Маніла. 4. Крило. 6. Декада. 8. Газета.
10. Сантос. 12. Оттава. 14. Куба. 16. Амур. 18. Фаза. 19. Акробат. 20. Атентат.
22. Тагор. 24. Ритон. 26. Емір. 27. Лавр. 28. Каскад. 29. Бере. 31. Антена.
34. Градус. 35. Канада. 37. Корсар. 38. Терміт. 39. Олень. 40. Аркан.

Кіт, що з
мишеням
Джеррі
допомогли Джеку

Кормова Давньо- Хвостате
тіло
частина грецький Сонячної
палуби байкар системи

J J J
— Я вчора знайшов телефон.
— І що ти зробив?
— Я його викинув!
— Чому???
— Тому що у нього не було кнопок і ззаду було намальовано
відкушене яблуко.
J J J
Відповісти зранку на телефонний дзвінок таким голосом,
ніби ти вже встав — це велике мистецтво.
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реклама та оголошення

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету ім.
С. Крушельницької
27 листопада — „Орфей і Еврідіка“
(опера). 18.00.
28 листопада — „Жізель“ (балет). 18.00.
29 листопада — „Любовний напій“
(опера). 18.00.
30 листопада — „Лебедине озеро“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
27 листопада — „Одруження“. 18.00.
21 листопада — „Дама з камеліями“. 18.00.
28 листопада — „Всюди один“ („Свіча на
вітрі“). Гастролі Національного
академічного театру російської
драми ім. Лесі Українки (Київ). 18.00.
30 листопада — „Помста“. Гастролі
Театру польського ім. Арнольда
Шифмана у Варшаві (Польща). 18.00.

Камерна сцена
27 листопада — „Безіменна зірка“. 18.00.
28 листопада — „Арт“. 17.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Перетятко Ярини Богданівни;
диплом КА № 017499, виданий Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Різенка Олега Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Поповича Максима Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кіся Юрія Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Заліщука Ігоря Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ільків Ганни Григорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Швигаря Олега Тарасовича.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
28, 29 листопада — „12 ніч“ (за Клімом). 19.00.
30 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
29 листопада — „Вівісекція“. 19.00.
30 листопада — „Divka“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
28, 29, 30 листопада — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
27 листопада — „Попелюшка“. 13.00.
28 листопада — „Русалонька“. 12.00.
29 листопада — „Русалонька“. 12.00,
„Таїна буття“. 17.00.
23 листопада — „Русалонька“. 12.00, 15.00.
30 листопада — „Beautiful Карпати“.
12.00, 15.00.

Колектив Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки глибоко сумує з приводу
смерті доктора хімічних наук,
завідувача кафедри фізичної і
колоїдної хімії, професора
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бібліотека інформує

Доступ до
електронних
ресурсів
З 17 листопада до 27 грудня 2014
року читачам Науково-технічної
бібліотеки Львівської політехніки відкрито тестовий доступ до
електронних ресурсів Консорціуму JSTOR.
Колекції JSTOR містять книги,
періодичні видання та відеоматеріали з гуманітарних галузей
знань. Доступ до ресурсів JSTOR
здійснюється з усіх комп’ютерів
мережі університету за адресою http://www.jstor.org/action/
showAdvancedSearch?acc=on&wc=on
або через пошук із домашньої сторінки http://www.jstor.org.
З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організації
майбутніх тестових доступів до
електронних наукових ресурсів
звертайтесь: elresntb@lp.edu.ua;
тел.: (032) 258-24-55.
Оксана ЧЕРКЕС,
завідувач сектора
електронних ресурсів
НТБ Львівської політехніки

Юрія Яковича Ван-Чин-Сяна
та висловлює щирі співчуття рідним
і близьким.

Колектив кафедри захисту інформації Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету „Львівська політехніка“ та ЗРННЦЗІ
висловлюють глибоке співчуття старшому
викладачу кафедри Олександру Вадимовичу Яструбецькому із приводу тяжкої
втрати — смерті найріднішої людини —
матері.

Колектив Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій
Львівської політехніки глибоко сумує, прощаючись зі своїм довголітнім
працівником, чиї порядність, щирість
і сумлінність були прикладом для колег по роботі та студентів. Відійшов
у вічність
Леонід Олексійович Лукащук
(9 липня 1933–21 листопада 2014)
Світла і вічна пам’ять.
Висловлюємо щире співчуття родині
та друзям.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140956.
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Товариство„Просвіта“, „Молода просвіта“
Львівської політехніки

запрошують на

Вечір пам’яті жертв
політичних репресій
та Голодоморів
27 листопада
16.00
Актова зала
головного корпусу
Львівської політехніки

У програмі :
Покладання квітів
до Пам’ятного знака жертвам політичних
репресій.
Українська Голгофа у спогадах
„куркульського“ сина (презентація книги
спогадів Кузьми Каздоби „Заметений шлях“).
Сандармох — найчорніша книга на березі
крові (пам’яті убієнних синів України).
Запалювання свічок перед головним
корпусом Львівської політехніки.

