освітній студентський тижневик
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Чи може мистецтво об’єднати Україну?
Серед багатьох соціальних функцій мистецтва, як от пізнавальна, естетична, гедоністична, комунікативна виділяється одна
і незаперечна — об’єднуюча.
Його універсальна мова знаків і символів, що не потребує
особливого перекладу, робить
спільниками тих, хто живе в різних точках світу, як зовнішнього, так і внутрішнього. І причина, мабуть, у тому, що в основі
мистецтва лежать не політичні
надумані цінності, а загальнолюдські.
Арт-директор фестивалю „АртПоле-2014“, який цьогоріч таки
відбувся, але у більш „серйозному“ форматі, Ольга Михайлюк
переконана, що війна не тільки
дуже активізувала мислячих людей, а й спровокувала
мистецьке зближення. Так на
фестивалі кримські гончарі
вчили охочих ліпити з глини,
тепер же у львівській медіатеці проходить цикл лекцій про
кримськотатарську культуру,
а на фестивалі Jazz bez… кримськотатарський піаніст Усейн
Бекіров, граючи з українськими
джазменами, у такий спосіб
зберігає хоча б культурний
зв’язок між Кримом і Україною.
Чи може мистецтво, як і в давні часи, коли два різномовні
племені, прагнучи встановити
мирні відносини, влаштовували загальний спільний танець,
відіграти роль об’єднуючого
чинника? Ритм робив племена
під час танцю ближчими одне
до одного, так, як і в кін. ХVIII —
на поч. XIX століть, коли Італія
була роздрібнена, мистецтво
допомагало римлянам, неаполітанцям, ломбардцям
почувати себе єдиною нацією.
Щоб українці відчували себе не
лише винятково західняками
чи східняками, а просто українцями, яким добре в їхній країні,
незалежно від того, біля якого
кордону проживають і якою
мовою говорять, схоже, кількох
джазових концертів у Донецьку,
Краматорську й Слов’янську
недостатньо. Однак, як писали
колись у букварях, „все починається з малого…“.

Юлія Мінько, студентка четвертого курсу Інституту архітектури:

„Якщо взяти за підґрунтя національну
культуру“
Якщо взяти за підґрунтя мистецтва національну культуру,
то воно може посприяти об’єднанню. Згодиться й українська
вишивка, і картини бісером, і живопис, в якому особливо
об’єднуючим є зображення часів козацтва. Люди зі сходу, які
приїжджають до нас, кажуть, що Львівщина є зовсім не такою, як її для них
змальовували, їм подобаються наші театри, музеї. На сході можна було б
організувати ярмарки, які би несли туди нашу культуру. Можна зробити показ українських фільмів про історичне минуле, провести музичні фестивалі,
можливо, рок-гуртів, які молодь сприймає із задоволенням.
Інна Удодович, студентка четвертого курсу Інституту
права та психології:

„Об’єднувати можна, коли буде мир“
На сході тепер багато міст розвалено, тому їхати туди з концертами чи художніми творами досить важко. Можливо, хіба
в ті точки, де ще не добрався дух війни. Але згодом, коли
буде мир і все відбудують, можна буде мистецтвом і творчістю людей об’єднати. Найбільш об’єднуючими, на мою
думку, є національні традиції, пісні і танці. У нас свята більш традиційні
й масштабні. Наприклад, було б добре завезти на схід Свято пампуха — тема
їжі близька всім і задіює багато людей. Щодо музики, то в кожного свій смак:
на рокерів є своя, обмежена аудиторія, на джаз, блюз — своя, тому вони не
можуть донести послання, що ми маємо бути разом. Аналогічно і з образотворчим мистецтвом та літературою.
Михайло Музичин, студент другого курсу ОКР спеціаліста
Інституту енергетики та систем керування:

„Влаштовувати у них наші фестивалі“
На мою думку, проблема не в роз’єднаності, а тільки у вторгненні військ іншої держави. Я працюю в ресторані, куди
приїжджає багато гостей із різних областей, є і з Донбасу.
Їх жартома саджають у клітку для боржників, як „москаля —
в клітку“, але вони є досить адекватними, не ображаються, веселяться, бачать, що тут у нас не так зле, як собі уявляли. Тобто вони надаються до
зближення. Якби ті фестивалі, що у нас, влаштовувати і в них — це було б добре.
Назар Тур, студент другого курсу ОКР спеціаліста Інституту
післядипломної освіти:

„Темним масам не допоможе
ні мистецтво, ні гроші“
Співаки, які їздять на схід, можуть там хіба морально підтримати людей, хоч більшість таки не розуміє, що наші військові їх захищають. Темним масам не допоможе ні мистецтво, ні гроші, вплинути на них може хіба батіг. Я зробив би
оголошення: хто хоче виїхати, нехай виїжджає, а хто не готовий жити в Україні, то хай залишається на територіях російського впливу і сам себе годує. На
моє переконання, там найбільш свідомими є люди до 25 років — 70 , серед
старших — відсотків 15.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО
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подія тижня

„Європейська
Україна“
почала працювати

В

Україні вже тиждень працює Верховна Рада
восьмого скликання. Перше урочисте засідання новообраного парламенту відбулося минулого
четверга, 27 листопада.

У ньому, крім новообраних депутатів, узяли
участь Президент України
Петро Порошенко, експрезиденти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор
Ющенко, члени Кабміну,
представники силових
відомств, громадськості,
дипломатичного корпусу.
Після того, як спікер
Олександр Турчинов відкрив урочисте засідання,
пролунав Державний гімн
України, і присутні друж-

но проскандували „Слава
Україні! Героям слава!“
Хвилиною мовчання вони
вшанували пам’ять героїв
Небесної Сотні та всіх українців, які загинули під час
розв’язаної Росією війни.
Дражливим питанням
було, хто має вголос зачитувати текст присяги.
Традиційно така честь належить найстаршому депутатові нового скликання.
Однак неповагою до цілого українського народу ви-

глядало б таке дійство у виконанні одіозного Юхима
Звягільського — депутата,
котрий голосував за скандальні закони 16 січня, а до
парламенту потрапив, набравши всього-навсього
1454 голоси (це навіть не
велике село). Відтак народні обранці всі разом
з місця вголос присягли на
вірність українському народу. Текст зачитав з трибуни Олександр Турчинов.
Власноручно написаний
текст присяги Надії Савченко показали на електронному табло.

Після перерви в парламенті була створена коаліція, яка отримала назву
„Європейська Україна“, до
неї увійшли 302 народні
депутати (п’ять партій).
Проти призначення спікером ВРУ Володимира
Гройсмана виступив лише
„Опозиційний блок“.
Після цього Верховна
Рада України за поданням
Президента Петра Порошенка призначила Арсенія
Яценюка главою уряду. Це
рішення підтримав 341 народний депутат.
Т. П.

зустріч з героями

„Ми всі повернулися додому живі“
В
Інституті права і психології
26 листопада у серії зустрічей
із цікавими людьми майбутні
юристи, журналісти і психологи 3–4 курсів поспілкувалися
з учасниками бойових дій, які
тиждень тому повернулися
з гарячих точок АТО.

Спочатку перед спудеями виступили
директор інституту професор Володимир Ортинський та начальник
управління транспортної міліції
полковник Володимир Дитюк. А далі
студенти мали можливість безпосередньо поспілкуватися з начальником відділу транспортної міліції
полковником Сергієм Куськом і керівником підрозділу підполковником Вадимом Сітяковим.
Полковник Сергій Кусько розповів студентам про складну ситуацію на сході, ставлення місцевого населення до учасників АТО,
про бойовий дух бійців, які несуть
службу на блокпостах, в оперативно-розшукових, фільтраційних
групах тощо.

— Наш підрозділ, сформований
із 20 добровольців, 62 дні воював на
Донбасі. Щодня, ризикуючи життям,
ми запобігали небезпеці, оберігали
спокій людей у транспортній інфраструктурі, зберігали від розкрадання майно, яке належить залізниці.
За цей час вдалося вилучити багато
вогнепальної зброї, що могла потрапити у бандитські руки, зберегти
не одне солдатське і цивільне життя.
Впродовж цих днів не раз, їдучи на завдання, щосекунди доводилося переосмислювати своє життя, бо не знали,
чи вдасться його зберегти. Наші хлопці добре знали, чого їдуть на війну,
яке завдання мають виконати, тому
й ефект перебування був досить високий: нашу роботу оцінило Міністерство внутрішніх справ, керівництво
наше і Донецької залізниці. Я також
щасливий, що ми всі повернулися
додому живі, успішно виконавши
весь спектр завдань, які стояли перед
нами, — відзначив командир загону.
— На війні бійці тримаються на
власному героїзмі, ентузіазмі, взаєморозумінні, — додав підполковник Ва-

дим Сітяков. — Нам дуже допомагала
велика братська дружба всіх бійців АТО,
а там є люди різних спеціальностей
і різного віку, від 19 до 60 років. Вижити
допомагали і наші волонтери, і дитячі
малюнки, і навіть те місцеве населення,
яке прихильно ставиться до нас.
— Я задоволена цією зустріччю,
бо з перших уст довідалася багато
нового, — поділилася враженнями
студентка Юліана Кутна. — Гості
дали нам надію, що скоро війна закінчиться, адже нас захищають відважні люди, патріоти своєї країни.
— Ми організували студентам цю
зустріч, бо хотіли щоб вони отримали
відповіді, які їх хвилюють, від безпосередніх учасників АТО, — говорить
заступник директора з виховної роботи ІНПП Уляна Парпан. — Тим паче,
що навчається у нас молодь і з Дніпропетровська, Одеси, Кіровограда,
Полтави. Ми вдячні бійцям, які відгукнулися на наше запрошення. Найбільше, що ми могли для них зробити
зараз, — це подарувати ікону Божої
Матері та квіти.
Катерина ГРЕЧИН
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Освіта Європи та Ізраїлю як орієнтири

В

Ізраїлі 2–5 листопада на базі Технічного університету Тель-Авіва
відбулася чергова зустріч партнерів-учасників проекту Темпус
„Модернізація дворівневої підготовки бакалавр, магістр з інженерного матеріалознавства“. Враженнями від зустрічі поділились адміністратор проекту від Львівської політехніки перший проректор Володимир Павлиш і координатор проекту завідувач кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів ІІМТ Зоя Дурягіна.

На зустрічі були присутні представники всіх партнерів-учасників проекту — з Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Росії, Ізраїлю та України. Професор З. Дурягіна розповіла:
— Сторони прозвітували про
виконані заходи. Представники ви-

шів Франції, Німеччини та Бельгії,
в яких готують фахівців з інженерного матеріалознавства, провели
майстер-класи і презентували програми курсів, які рекомендують до
впровадження країнам-акцепторам,
тобто Україні, Ізраїлю та Росії. Ми

обговорили методологію адаптації
і впровадження цих курсів, питання
поставки обладнання, запланованої
на березень-квітень 2015 року. Також розробили план, програму стажування для викладачів із вишів держав-акцепторів. Власне, 4 викладачі
нашої кафедри в кінці січня поїдуть
у Бельгію на двотижневе стажування
в Католицькому університеті міста
Льовен. Повернувшись, зможуть
відповідно модернізувати наші навчальні курси.
Закінчення на 6 с. m

ювілей

Тут мертві живуть, а німі говорять
З

На свято до книгозбірні
прийшли не лише всі її нинішні працівники, а й ветерани, гості та автори
й укладачі презентованих
видань. Ведуча заходу, завідувач відділу художньої
літератури та просвітницької роботи Людмила
Найда відзначила, що понад півстоліття бібліотека
є невід’ємною частиною,
духовною скарбницею та
інформаційною базою університету. Її історія розпочалася 1844 року, відколи
була заснована Технічна
академія. Сам же будинок,
де розташована бібліотека, був споруджений
1934 року. Ведуча зробила
короткий історичний екскурс у минуле бібліотеки,
розповіла про його нинішні досягнення й згуртований колектив бібліотекарів,
зусиллями яких тут досягнуто таких високих результатів у бібліотечній справі.
Цього року побачило
світ велике ілюстроване

видання „Львівська політехніка на фотографіях.
Частина I (1844–1990)“.
У книжці за допомогою
світлин і документів висвітлено основні події
та етапи становлення
Політехніки, розвиток
окремих підрозділів, факультетів і кафедр (упорядники — директор НТБ
Олександр Шишка та заступник начальника НДЧ
Лілія Жук). Вони й презентували це оригінальне
видання, розповіли про
роботу над упорядкуванням, пошуком світлин
і документів.
Ще одне видання —
„Пам’ятні монети, медалі та значки — історичні
символи Львівської політехніки: каталог“ презентував його автор, проректор університету і багатолітній куратор НТБ
Анатолій Загородній.
Він, зокрема, відзначив,
що нині працює над продовженням книжки.

| Світлина Катерини Гречин

нагоди святкування 170-річчя Львівської політехніки та 80-річчя корпусу Науково-технічної
бібліотеки на вул. Професорській у її стінах відбулася презентація ювілейних видань.

Науково-видавничу
роботу бібліотека проводить з 1940 року. За цей час
досягнуто чималих успіхів
у видавничій справі. Зокрема, з 1996 року започатковано серію „Бібліографія вчених Львівської
політехніки“, а з 1999 року
в бібліотеці виходить щорічний зведений покажчик „Друковані праці НУ
„Львівська політехніка“.
У день ювілею будівлі
бібліотеки її працівники
презентували свій новий
доробок — бібліографічний покажчик „Львівська
політехніка в публікаціях“. Про роботу над ним

розповіла завідувач відділу наукової бібліографії
Ірина Войтович.
З віртуальною скарбницею технічної бібліотеки „Тут мертві живуть,
а німі говорять“ присутніх ознайомила завідувач
відділу обслуговування
наукової літератури Наталя Кравчук. На завершення свята, яке пройшло
по-родинному затишно
й урочисто, Олександр
Шишка вручив групі
бібліот екарів Почесні
грамоти, грамоти і подяки
університету.
Катерина ГРЕЧИН
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Обговорили майбутнє освітньої галузі
28
листопада у Львівській
політехніці відбулося
одразу три освітянсько-наукові
події, у яких взяла участь перший заступник міністра освіти
і науки України Інна Совсун. Це
регіональна нарада-семінар із
питань організації і проведення
прийому вступників до вишів
у 2015 році, семінар за участі
представників різних українських ВНЗ щодо імплементації
нового ЗУ „Про вищу освіту“ та
круглий стіл на тему „Стратегія
реформування вищої освіти
2015–2020“.

Під час традиційної наради проректорів та відповідальних секретарів приймальних комісій вишів 8 областей
Західного регіону Інна Совсун відзначила, що умови прийому вступників
2015 року розроблені з урахуванням
нового Закону. Зокрема, ВНЗ самі визначатимуть конкурсні предмети для
отримання сертифікатів Українсько-

го центру оцінювання якості освіти.
Гостя закликала присутніх добре вив
чити Умови прийому і свої ж правила
прийому, які мали бути затверджені
до 1 грудня, а особливу увагу звернути
на механізм обрахування конкурсного бала. Вже 2015-го частково вступає в дію новий підхід до розподілу
місць державного замовлення: 20
з них будуть розподілені відповідно
до того, куди підуть абітурієнти з найвищим середнім балом.
Підсумки вступної кампанії
2014 року проаналізував заступник
директора департаменту вищої освіти, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи МОН України Микола Фоменко. Минулоріч, за
його словами, до вишів в Україні зараховано понад 400 тис. осіб, 214 тис.
із яких — бюджетники. Цього разу
абітурієнтів буде менше, бо кількість випускників шкіл зменшиться
на понад 22 порівнянно з минулим
роком. Великою мірою це пов’язано
з окупацією території Донбасу.

На багато важливих запитань
учасників наради-семінару відповіли також заступник директора
УЦОЯО Галина Солодка та заступник директора ДП „Інфоресурс“
Олексій Самойлов.
Високою залишається потреба
тлумачення нового Закону „Про
вищу освіту“. На конкретні запитання щодо застарілих постанов
колишніх урядів, протистояння
між освітнім та фінансовим міністерствами, нового переліку освітніх спеціальностей, положення про
організацію навчального процесу,
а також про те, як забезпечити реальний вибір навчальних дисциплін
для студентів, Інна Совсун відповідала в режимі нон-стоп упродовж
двох годин.
Другу половину дня представники Міністерства та вишів обговорювали перспективи розвитку
освітньої галузі на наступні 5 років.
Анна ГЕРИЧ

Ще раз про Болонський процес

27

листопада у Львівській політехніці відбувся Всеукраїнський
семінар для координаторів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у вищих навчальних закладах України.
Освітяни обговорили запровадження компетентнісного підходу до
побудови і реалізації освітніх програм у контексті нового Закону
України „Про вищу освіту“.

Під час заходу прозвучало три доповіді, дві з яких підготував національний експерт із реформування вищої
освіти проректор Львівської політехніки професор Юрій Рашкевич.
Доповідач охопив широкий спектр
питань, що стосуються Болонської
системи: від сучасної концепції вищої освіти — до практичних порад,
як описувати і формувати освітні
програми в контексті нового законодавства. Зокрема, Юрій Рашкевич
пояснив важливість студентоцентрованого навчання і трактування
ключових понять у новому законі.
Також він порадив колегам використовувати на практиці матеріали проекту „Тюнінг“, створеного для полегшення побудови освітніх програм
для різних спеціальностей. На сайті
ресурсу (www.unideusto.org/tuning)

можна знайти кращі зразки програм
університетів Європи та Північної
Америки.
Про національну рамку кваліфікацій, її зв’язок із європейськими
і вплив на галузеві рамки розповів перший віце-президент Національної академії педагогічних наук
України Володимир Луговий, який
також є національним експертом із
реформування вищої освіти.
Як сказано в Законі „Про вищу
освіту“, впродовж 6 місяців, відколи
він набув чинності, має бути створене
Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти. В його складі
запрацюють національні експертні
ради, які разом із науково-методичними комісіями МОН України розроблятимуть нові освітні стандарти,
на основі яких уже можна укладати

освітні програми. Якщо ці організаційні питання у нашій країні врегулюють вчасно, 2015-й мав би стати
роком розробки освітніх стандартів
нового покоління. Наразі передбачається, що 2015/16 н. р. університети
вже навчатимуть студентів за новими
програмами.
Щоб потреба не застала освітян
зненацька, Юрій Рашкевич порадив
їм якнайшвидше хоча б за формою
перебудувати існуючі освітні програми у відповідності до вимог нового законодавства, щоб студент
уже сьогодні міг бути в центрі освітнього процесу. Експерт вважає, що
це можливість хоч трошки покращити існуючі програми, зробити їх
зрозумілішими для іноземців і підготуватися до створення нових.
Організували семінар Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно зі
Львівською політехнікою за підтримки МОН України, НАПН України та
за участі національних експертів ЄС
із реформування вищої освіти.
Анна ГЕРИЧ
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коротко

Освіта Європи та Ізраїлю
як орієнтири

m Закінчення. Початок на 4 с.

Проректор Володимир Павлиш
у своєму виступі говорив про компетентнісний підхід у навчанні. Він пояснює:
— Новий закон „Про вищу освіту“
передбачає зміну концепції організації навчання: від орієнтації на викладача — до орієнтації на студента; від
орієнтації на процес навчання — до
орієнтації на його результат як сукупність знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, які особа здобуває
у ході навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою
програмою і які можна ідентифікувати, оцінити кількісно, виміряти. Слід
змінювати ставлення до процесу навчання — і з боку студентів, і з боку
викладачів. Студент має вчитися сам,
за індивідуальним навчальним планом,
а викладач — здійснювати управління
його навчанням (тобто організовувати,
координувати, консультувати і контролювати), перетворюючи цей процес
на самостійну творчу роботу студента. Для формування практичних умінь
і навичок у системі компетентностей
важливою є робота на реальному обладнанні (проведення натурних експериментів, досліджень тощо). Проблема
в тому, що таке обладнання часто буває
застарілим або недоступним через високу вартість. Тому вкрай необхідно
створювати лабораторні практикуми,
комп’ютерні тренажери, що базуються на математичних моделях досліджуваних об’єктів і процесів, системи

автоматизації професійної діяльності
і т. д., які студенти зможуть використовувати для розв’язання різних практичних задач, що виникають у процесі
курсового чи дипломного проектування. Щодо підготовки фахівців з ІМ, на
цьому етапі важливо визначити перелік компетентностей, яких має набути
випускник після завершення навчання
за освітньо-професійними програмами
бакалавра або магістра. Проектування
цих компетентностей на модулі (навчальні дисципліни) дозволить сформувати ОПП підготовки.
Професор З. Дурягіна також розповіла про те, чим вразила ізраїльська
освіта:
— У Тель-Авівському технічному
університеті нам продемонстрували
навчальні та дослідницькі лабораторії.
До слова, це великий виш, де навчається 30 тисяч студентів, добре оснащений аудиторно-лабораторний фонд.
Приємно вразила і лабораторна база
Єрусалимського технічного коледжу,
який ми також відвідали. Цей заклад випускає лише бакалаврів з інженерного
матеріалознавства. Стало цікаво: як державі, що перманентно перебуває у стані
війни, вдалося зробити ривок і постійно
витримувати високий рівень в освіті? Як
нам розповіли, сучасне обладнання університети закуповують частково завдяки урядовому фінансуванню і міжнародним грантам, а ще — завдяки власним
коштам, адже вища освіта в Ізраїлі є досить дорогою. Вона, зазвичай, платна:
2–3 тисячі € за семестр.
Ірина ШУТКА

З нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України
державними нагородами
відзначено ряд діячів. Відповідний Указ Президент Петро
Порошенко підписав 1 грудня.
Зокрема, завідувачу кафедри
хімічної переробки технології пластмас професорові
Олегові Суберляку надано
почесне звання „Заслужений
діяч науки і техніки України“,
директорові Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Львівської політехніки Ірині
Ключковській — „Заслужений
працівник освіти України“.
Найбільше премій з нагоди
Міжнародного дня студента
отримали спудеї Політехніки
та Франкового університету.
Обласні й іменні премії ЛОДА
та ЛОР 184 студентам вишів
ІII — ІV рівнів акредитації
вручили під час урочистості
в Будинку вчених 26 листопада 2014 року.
Громадські діячі знову ініціюють присвоєння Донецькому
університету імені Василя
Стуса. Відповідного листазвернення ректорові ДонНУ
Романові Гринюку надіслала
група творчої інтелігенції.
На їхню думку, із переїздом
ДонНУ до Вінниці через бойові дії почалася нова історія
вишу і перейменування матиме оптимістичний символізм,
оскільки саме Вінниця є батьківщиною Василя Стуса.
Триває конкурс есе „Україна між Сходом і Заходом:
апокаліпсис чи модель
майбутнього?“. Його організували Центр східно-західних студій Регенсбурзького
університету Europaeum
спільно з КНУ ім. Т. Шевченка. Есе обсягом до 5 сторінок друкованого тексту
слід надіслати до 31 грудня
2014 року. Шестеро авторів
найкращих текстів отримають грошові призи, голов
ний із яких — 1000 євро,
за друге місце — 700 євро,
за третє — 500 євро.
За матеріалами інформагенцій
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студенти з-за кордону

З українським
дипломом легше
знайти роботу
Мову
вивчити важко
Сьогодні у Львівській
політехніці студентівв’єтнамців дванадцятеро. Вони навчаються на
різних спеціальностях,
переважно в ІХХТ, хоча
є і майбутній архітектор,
і комп’ютерник, і фахівець
із міжнародних економічних відносин, по двоє філологів і фінансистів.
Мої співрозмовники —
Нгуен Тхі Хай Єн, Фам Тхі
Хонг Хань, Чан Куок Кхень,
Нгуен Хоанг Ту, Чан Нять
Фі, Ле Нгон Фук Шон, Чан
Чі Кіонг, До Мі Чан, До Тху
Тхуй, Чан Зуй Тай, Нгуен Тхі
Хоа. Більшість із них були
студентами університетів
своєї країни. Після першого
курсу їм як найуспішнішим
запропонували продовжити навчання за кордоном.
Вони обрали Україну. Першого року на підготовчих
курсах обраних вишів опановували українську мову,
щоб без перешкод розпочати навчання з нашими
першокурсниками. А ось
Ле Нгон Фук Шон вступив
до Політехніки в Інститут
архітектури після закінчення школи:
— У мене у Львові живе
дядько, який здобув тут
освіту і залишився. Тому
я вирішив не чекати рік на
навчання за обміном, адже
була можливість вчитися
в Україні відразу.
Майбутня фінансистка,
першокурсниця магістратури Фам Тхі Хонг Хань,
народилася в Черкасах. Ще
1984 року її батьки приїхали до цього міста на роботу за скеруванням. Тут познайомилися, одружилися.
Згодом тато повернувся

на Батьківщину, а Хань із
мамою залишилися в Черкасах. Дівчина вже кілька
разів була у В’єтнамі. Але
наразі не планує туди переїздити. Вона чудово володіє як рідною, так і українською мовою і вважає,
що має дві Батьківщини.
Чому в’єтнамці обрали для навчання Україну? Вважають, що це їм
допоможе у своїй країні
влаштуватися на роботу.
Українська мова дається
нелегко, але завдяки наполегливості і визначеній меті вони її вивчають.
Найважче на першому —
другому курсах, коли не
все зрозуміло на лекції.
Отож, після пар доводиться багато допрацьовувати,
перекладати, працювати зі
словниками. На навчання
в’єтнамці затрачають удвічі більше часу, ніж українці. Зате розв’язати навіть
дуже складну задачу чи
зробити лабораторну —
без проблем. І українські
колеги часто звертаються
до них по допомогу.
Ці студенти отримують дві стипендії — українську і в’єтнамську. Тому
щосеместру надсилають
до своїх університетів довідки про успішність.

У маленькій
спільноті
Усі в’єтнамці мешкають
у 4-му гуртожитку. Вони
помітні тим, що живуть
дружно. Коли несуть пакунки з продуктами, то не
по одному-двоє, а групками. Балакучі, життєрадісні, привітні, ввічливі.
На четвертому поверсі, де
мешкають, загальну кухню
обладнали шафками, тум-

бами, столиком. Весь посуд і продукти тримають
тут. Снідають і обідають
окремо, а ось вечеряють
спільно. Для цього наприкінці тижня складаються
грішми, разом ходять на
закупи — зазвичай дівчата
по магазинах, а хлопці по
базарах. По двоє готують
вечерю, миють посуд, прибирають кухню. Найбільше полюбляють салати, реберця, м’ясо у соусі, рибні
страви, нем (голубці у рисовому папері, з начинкою
м’ясного фаршу, моркви
і грибів). В’єтнамці готують і українські страви —
вареники, борщ, налисники. В Україні вони вперше
спробували гречку, довгий
рис, картоплю (у їхній країні цей овоч, цілком іншого сорту і смаку, не вживають як самостійну страву,
а лише додають у супи).
Свята також відзначають
разом — Новий рік, який
у них називається Тет,
Восьме березня, День незалежності В’єтнаму — 2 вересня, День трудящих —
1 травня, дні народження.
За віровизнанням усі студенти — буддисти.

Полюбили Україну
і Львів
Додому в’єтнамці можуть
їздити лише влітку. Але
це собі дозволяє не кожен,
адже дорога далека і коштує
недешево. Час поза навчанням проводять досить активно — долучаються до
фестивалів, влаштовують
екскурсії по музеях, походи

в театри, кінопалаци, прогулянки старою частиною
міста. Побували в кількох
містах, але запевняють, що
найбільше їм подобається
Львів.
— Це місто дуже патріотичне. На підготовчих
курсах я був в Одеському
політехнічному університеті. Але вирішив навчатися у Львові, бо тут мені
більше підходила спеціалізація. Помітив, що там
переважно російська мова,
а тут — українська, — каже
Нгуен Хоанг Ту.
А Чан Куок Кхань не
лише опановує фах хіміка,
а й навчається у вокальній
студії музичного училища. Хлопцеві припали
до душі українські пісні,
особливо „Чорнобривці“, „Ой верше“, „Ніч яка
місячна“, „Я піду в далекі
гори“. Кхень захоплено
розповідає, як із задоволенням переглядав у театрі ім. М. Заньковецької
„Сватання на Гончарівці“.
Студенти-в’єтнамці
щиро вболівають за Україну, хочуть, щоб на Донбасі швидше закінчилася
війна. Торік вони підтримували нас на львівському
і київському Майданах,
скандували „Слава Україні!“ „Героям слава!“, „Слава нації!“. І не дивно, адже
історія країни, в якій вони
вперше побачили справжню зиму і сніг, своєю боротьбою проти поневолення так подібна до історії
їхнього рідного В’єтнаму.
Ірина МАРТИН
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Українська Голгофа
В

актовій залі головного корпусу Львівської політехніки 27 листопада відбувся вечір пам’яті жертв голодоморів, політичних репресій
та всіх полеглих за волю України в усі часи, який організували Товариство „Просвіта“ та „Молода Просвіта“ університету.
бесної Сотні, а магістр ІППТ
Андрій Седлер (на світлині)
розповів про трагічні події на
Майдані. Хлопцеві непросто
було повертатися спогадами
у ті дні, адже з усіх львів’ян,
які одним автобусом поїхали
до Києва, живих залишилося
лише п’ятеро. Не повернулося додому й чимало з тих,
з ким він познайомився на
Майдані. Коли дивишся на
цього тендітного юнака, важко повірити, що він витягував
поранених з-під ворожого
вогню. Сам же Андрій не вбачає в цьому нічого героїчного
і вважає, що для нього Революція Гідності ще не закінчилася.

Пам’ятаємо
Перед початком заходу присутні
могли ознайомитися з об’єднаною
інсталяцією, присвяченою трагічним подіям Голодомору 1932–
1933 років, та переглянути документальні фільми про Революцію
Гідності на честь героїв Небесної
Сотні, які організували Колегія та
профком студентів і аспірантів
університету.
Відкриваючи вечір, його модератор, голова університетської „Просвіти“ професор Христина Бурштинська відзначила, що „ми пам’ятаємо
мільйони невинно убієнних голодоморами, жертви політичних репресій, які супроводжували всю історію
радянської влади і пік яких припав
на 1934, 1937–1938 роки. Завжди
пам’ятатимемо і тих, хто загинув на
сході України в наші дні у жорстокій
війні з Росією“.
Студенти поклали квіти до
Пам’ятного знака жертвам політичних репресій. Як ніколи актуально
прозвучав вірш Василя Симоненка
„Де зараз ви, кати мого народу?“,
який прочитав учасник народного
театру-студії „Хочу“ Олег Деркач.
Цього сумного вечора Христина
Василівна згадала і про героїв Не-

насильно депортовано у так звані
„спецпосьолки“ — „селища мук
і смерті“.
— Книжка вразила мене своєю
щирістю, правдивістю, глибоким
аналізом внутрішньої суті „імперії
зла“. Вона є не лише „живим“ свідченням злочинності більшовизму
та нагадуванням про те, що жертви
мільйонів українців не мають бути
„заметені“, забуті, стерті з пам’яті
нащадків, а й пересторогою для тих,

„Криваве болото
монгольського рабства“
Згадуючи події 30-х років минулого
століття, не можна не згадати сталінську пекельну машину, яка перемолола мільйони людських життів.
Вважалося, що про ці події вперше
розповів Олександр Солженіцин
у своєму „Архіпелазі ГУЛАГ“. До
слова, він вважав, що селяни — „народ безсловесний, неписьменний,
вони ні скарг не писали, ні мемуарів
про це не залишали“. Проте він не
знав, що ці події вже описав український селянин Кузьма Каздоба
у своїй книжці „Заметений шлях“.
Факсимільне видання цієї книжки, яке цього року вийшло друком
у видавництві „Ліга Прес“ (вперше книжка побачила світ 1974 року
у Мюнхені), своєрідну українську
Голгофу у спогадах „куркульського“
сина презентувала директор Музею
історії Львівської політехніки доцент Анна Кос. На її думку, це не
просто книжка спогадів, це „і хроніка, і документ“, у якій автор описує події, пережиті і вистраждані
ним самим, його родиною і сотнями
тисяч українських селян-хліборобів, майно яких було конфісковане в роки колективізації, а людей

хто на заклик Москви бере участь
у війні проти України і знову хоче
повернути нас у „криваве болото
монгольського рабства“. Я привезла
цю книжку в Україну двадцять років
тому, безуспішно намагалася її перевидати і лише тепер, завдяки знайомству із заступником голови Товариства наукових викладів ім. Петра
Могили Богданом Горбовим (здійснив редагування і написав післямову до книжки), вдалося здійснити цей
задум, — розповіла Ганна Іванівна.

Найчорніша книга
на березі крові
У 1932–1933 роках розпочався наступ
на українську інтелігенцію: діячів
освіти науки, культури, мистецтва.
На відзначення 20-річчя жовтневого перевороту в урочищі Сандармох
тільки за 5 днів кінця жовтня — початку листопада 1937 року капітан
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НКВД Михаїл Матвєєв розстріляв
1111 соловецьких
в’язнів, з яких майже 300 — українці.
Серед них — цвіт
української нації:
поет-неокласик Микола Зеров, творець
театру „Березіль“
Лесь Курбас, драматург Микола Куліш,
колишній міністр
освіти УНР Антон
Крушельницький та
його сини Богдан і Остап, письменники Валер’ян Підмогильний, Павло
Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко
Вороний, академік Матвій Яворський, професор Сергій Грушевський
(брат Михайла Грушевського), мовознавець Микола Трохименко і багато-багато інших.
Згадуючи про Сандармох — „найчорнішу книгу на березі крові“, доцент кафедри прикладної фізики
і наноматеріалознавства Тетяна
Крушельницька мовою вражаючих
цифр подала хронологію жорстоких
репресій української творчої й старої технічної інтелігенції, відомих
діячів визвольної боротьби 1917–
1919 років, академіків, професорів,
освітян, працівників музеїв, наукових установ тощо. Тетяна Доріанівна запропонувала присутнім ще раз
осмислити величезні втрати, які пережив наш народ, і зрозуміти, що багато з того, що переживаємо сьогодні, пов’язане з подіями 20–30-х років
минулого століття. Вона з прикрістю
відзначила, що „ще в 2005 році можна було знайти могилу соловецького
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наш календар
4 грудня — Введення у храм Пресвятої Богородиці.
6 грудня — День Збройних сил України.
7 грудня — День місцевого самоврядування.
10 грудня — Міжнародний день прав
людини.

Пам’ятні дати

в’язня Євгена Плужника. На його могилі стояв великий хрест. У 2009 році
від цього цвинтаря, що був поблизу
Соловецького монастиря, не залишилося навіть сліду“. Саме так,
відзначила Тетяна Крушельницька,
„зникають певні сторінки нашої історії: стираються з пам’яті не випадково, а цілеспрямовано“.
У Сандармоху було розстріляно
і дідуся багатолітнього редактора
тижневика „Аудиторія“ Ярослави
Величко — викладача Вінницького
університету, юриста за освітою
Омеляна Колодрубського.
Підсумовуючи вечір пам’яті,
Ярослава Осипівна відзначила, що
„за довгу історію Руси-України на її
землю і свободу посягало багато загарбників, та найбільше лиха українцям приніс наш північно-східний
сусід. Його братні, тобто ведмежі,
обійми ми відчуваємо впродовж
усіх віків… Поминаючи всіх невин
но убієнних, маємо розуміти, що
справжню свободу Україна виборює
лише сьогодні“. Свій виступ вона закінчила словами Степана Бандери:
„Настане час, коли один скаже „Слава Україні!“, а йому мільйони відповідатимуть „Героям слава!“. Цей час
і справді настав.
Вечір органічно доповнили колективи Народного дому „Просвіта“ Політехніки (директор — заслужений працівник культури України,
відмінник освіти України Степан
Шалата): струнний квартет камерного оркестру „Поліфонія“ (диригент
Роман Кресленко) та учасники народного театру-студії „Хочу“ Андрій
Теслевич і Ольга Шмакова (режисер
Анастасія Непомняща), які прочитали уривки з книжки „Заметений
шлях“. На завершення присутні запалили лампадки і поставили їх на
сходах головного корпусу.
Катерина ГРЕЧИН

4.12.1925 — помер Василь Еллан-Блакитний, український письменник
і громадянський діяч.
5.12.1791 — помер Вольфґанґ-Амадей
Моцарт, австрійський композитор.
5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко,
український письменник, автор романів: „Бур’ян“, „Мати“.
6.12.1778 — народився Жозеф Луї ГейЛюссак, французький математик і хімік.
6.12.1892 — народився Микола Куліш,
видатний український письменникдраматург.
6.12.1903 — народився Микола Колесса, відомий український композитор,
диригент, засновник львівської диригентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький,
український композитор, автор Державного Гімну „Ще не вмерла України…“.
7.12.1900 — народилася Катерина Білокур, українська майстриня народного декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Устиянович, український письменник і громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник,
видатний український письменник,
майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано Товариство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян Опільський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі керівники України, Білорусії та Росії ухвалили
рішення про ліквідацію СРСР.
9.12.1641 — помер Антоніс ван Дейк,
фламандський живописець.
9.12.1863 — народився Борис Грінченко, український письменник, педагог,
лексикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет-перекладач.
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Зустріч, яка спонукає до пізнання
27

| Світлина Наталії Павлишин

листопада у Львові в рамках авторського проекту Ірини Фаріон „Від книги — до мети“ презентували книгу отця Кирила Королевського „Митрополит
Андрей Шептицький“. Цього разу зустріч була багатогранна за тематичним наповненням. Обговорювали не лише цю працю, а й інші книги видавництва „Свічадо“,
а також видання отця Севастіяна-Степана Дмитруха „Українське сакральне
мистецтво з колекції „Студіон“, яка вийшла у видавництві „Срібне слово“.

На початку зустрічі авторка проекту мовознавець
Ірина Фаріон зауважила,
що це особлива презентація не просто книжки про
Митрополита Андрея Шептицького, а й презентація
унікального доробку видавництва „Свічадо“, якому 27 років. Знаково, що ця
зустріч теж двадцять сьома.
— Цей рік — рік пошанування Митрополита
Шептицького, 70 років,
як він відійшов у вічність,
а наступного року 29 липня святкуємо його 150-літній ювілей. Це час для
того, щоб застановитися,
чи залишається він у нашому житті великим, чи прочитали ми його праці, чи
пізнали його? Ця зустріч
має стати стимулом, аби
пізнавати життя видатних
і великих, які є компасами
на нашій дорозі — часом
химерній, звивистій і небезпечній. Господь дає нам
такі видатні особистості
у час великого мороку.
І саме під час війни Митрополит запропонував
нам посланіє „Як будувати
рідну хату“, — наголосила
Ірина Дмитрівна.
Головна відмінність цієї
книги від решти написаних

про Андрея Шептицького
полягає в тому, що автор
Кирило Королевський —
за походженням француз
(Поль Франсуа Шарон) —
був особисто знайомий із
Митрополитом (познайомилися приблизно у 1905–
1909 роках). Як наголосив
отець Севастіян, зі спогадів монахів-студитів відомо, що Королевський був
„усиновлений“ духовний
син Шептицького. І саме
цей француз, як науковець
зробив дуже багато для нашої церкви.
Але це не був єдиний
іноземець, який знався
з Андреєм Шептицьким.
Ще один цікавий приклад — німець Йоган
Петриц, який задля зустрічі з Митрополитом
у 1933 році дійшов пішки
з Мюнхена до Львова, а не
заставши Шептицького
тут, пішов у Підлюте, щоб
зустрітися з ним. Після
розмови з Владикою Йоган
Петриц, який на той час
закінчив богословські студії у Мюнхені, залишився
у Львові і вступив до монастиря монахів-студитів.
— Видавництву знадобилося 15 років, щоб
видати цю книгу. Це дуже

довгий час. Проте ми намагалися зробити все,
щоб уникнути помилок.
Задля цього до роботи
залучали не лише перекладачів, а й істориків,
географів, священиків. Бо
в книзі є велика кількість
назв селищ, багато дат,
які потрібно було перевірити, — пояснив директор
видавництва „Свічадо“
Богдан Троянівський.
— Серед базових напрямів діяльності „Свічада“ є видання Біблії —
книги з книг, яка допомагає нам рухатися по
вертикалі, а не по горизонталі. Казав колись геніальний Довженко, що
одні міряють життя від
ніг до голови, а інші — від
голови до неба. „Свічадо“
дає можливість оцінювати
своє життя від голови до
неба, — розповіла авторка проекту. — Крім цього,
„Свічадо“ охоплює й інші
ніші духовно-суспільного
життя.
Також у рамках зустрічі обговорювали нове видання — альбом „Каміння
Майдану“, автором якого є священик Михайло
Димид у співавторстві зі
своєю донькою Климентією. Окрім репортажних
описів подій, які зробила
Климентія, що добре передають дух подій, друга частина — духовне
осмислення отця Михайла Димида, де він пробує
осягнути той Майдан,
який став своєрідним викликом, завданням, Бог
не так просто допустив
його, хоче спонукати нас
до внутрішнього духовного очищення.

Про потребу працьдосліджень про діячів
УГКЦ говорив у своєму
виступі й поет, громадський діяч Ігор Калинець.
Цікаво було довідатися про діяльність отця
Севастіяна Дмитруха як
рятівника та ініціатора
реставраційних пам’яток
архітектури. Саме завдяки
його старанням врятували
Свято-Успенську Унівську
Лавру, монастир Преображення Господнього у
м. Городок, церкву Святого Казимира-Климентія у
м. Львові та багато інших.
— У своєму зверненні
„Як збудувати рідну хату“
Митрополит Шептицький
каже, що народ тримається на двох опорах — мова
і ментальність, спосіб
мислення. Щоб бути правдивим центром Європи,
нам потрібно розбудовувати наш дім всередину
себе, своєї культури, своєї ментальності. Андрей
Шептицький вивів церкву
на магістральний шлях.
І саме Українська Церква у підпіллі заступила
нам відсутність держави,
мови, культури як такої,
що могла розвиватися, —
поділилася своїми роздумами Ірина Фаріон. —
Шептицькй відійшов, коли
Друга світова війна була
у своєму апогеї. Але тим
не менше, він був у Львові у той час, коли українські націоналісти на чолі
зі Стецьком та Бандерою
відновлювали акт незалежності, і благословити
відновлення цього акту
Владика Шептицький уповноважив Йосипа Сліпого.
Наприкінці презентації Ірина Фаріон зауважила, що важливо найближчим часом укласти словник Митрополита Андрея
Шептицького.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 37 [2877]
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під одним дахом

П

ісля анексії Криму Російською Федерацією
багато проукраїнськи налаштованих громадян,
передовсім кримських татар, змушені були мігрувати звідти. Понад півтори тисячі замешкало на
Львівщині. Для того, щоб львів’яни краще пізнали
цей народ, „Крим SOS“ та Офіс Ради Європи в Україні за підтримки партнерів організували цикл
лекцій „Хто такі кримські татари?“. На першій
зустрічі про кримськотатарський національний
рух розповіла відомий історик, член українського
ПЕН-клубу Гульнара Бекірова.

Майже весь народ
Корінний народ Криму
кримські татари, або киримли, знає, яким буває
„дотик“ російських владних лещат: в кінці ХVIII ст.
півострів був анексований Росією. Справжньою
драмою в історії кримців
стала депортація у травні 1944-го: за одну ніч до
Середньої Азії переселили цілий народ (понад
191 тис.). Спершу основним було вижити. А в середині 1950-х зародився
національний рух кримських татар за повернення
на історичну Батьківщину. Смерть Сталіна дала
велику надію. Із ХХ з’їзду
КПРС у 1956-му почалась
реабілітація репресованих
народів, однак киримли це
не стосувалось… Вони почали домагатися права на
повернення на рівні вищих
органів СРСР.
Якщо спочатку основою
руху були люди старшого віку, згодом активізувалась молодь. У 1961-му
в Ташкенті створили „Союз
кримськотатарської молоді“. Реакція влади не забарилась: лідерів Союзу Марата Омерова і Сеїт-Амзи
Умерова засудили до позбавлення волі у таборах,
багатьох відрахували з навчальних закладів, звільнили з роботи. В середині
1960-х рух пережив підйом:
було постійне представництво кримців у Москві,

активно розвивався самвидав. 1965–67-й — період
масових акцій і петицій.
— Національний рух
кримських татар був дуже
масовий: у ньому брав участь
майже весь народ. І ми, дослідники, не перебільшуємо, — каже Г. Бекірова.
Влада пропонувала
кримським татарам інтегруватися з татарами (хоч
це різні етноси), ігноруючи основні вимоги репресованих — організоване
повернення на Батьківщину і відновлення Кримської
АРСР. Киримли пробували
повертатись на півострів, проте прописатися,
знайти роботу було дуже
складно… Дехто все ж осів
ближче до рідної землі:
у Краснодарському краї,
Херсонській, Запорізькій
областях. Тим часом владна
політика батога і пряника
спричинила у 1970-х кризу
національного руху.

М’яка енергія
спротиву
Рух кримців вважається
одним із найвідоміших
у світі прикладів ненасильницького опору. Чи
„м’яка енергія спротиву“
правильна, ефективна?
І як нині вберегти себе від
старої-нової загрози?..
Радянському левіафану,
бувало, відкрито протистояли одиниці: як Енвер
Сеферов, який не побоявся поширювати правдиву

| Світлина Ірини Шутки

Хто такі
кримські татари

інформацію серед свого
народу, або кілька сміливців на площі Маяковського у Москві в 1969-му, чи
Муса Мамут, який на знак
протесту здійснив самоспалення… І жінки брали
участь у національному
русі. Та найвідомішою постаттю є лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. 7 судових
процесів, 15 років у місцях
позбавлення волі, заслання… Цілий світ знає про
303-денне голодування,
яке політв’язень, протестуючи, оголосив у 1974 році.
В кінці 1960-х киримли
почали активно взаємодіяти з правозахисним рухом
у СРСР і світі. Радянські
дисиденти (Олексій Костерін, Петро Григоренко,
Андрій Сахаров, ін.) розуміли, що питання реабілітації кримських татар
є складовою ширшої проблеми — прав людини
і національностей у СРСР.
Врешті, в часи „перебудови“ „відкрилася вузька
дорога в Крим“. У 1990-му
відбулася знакова подія —
національний з’їзд кримськотатарського народу
ІІ Курултай (І-й у 1917-му),
на якому було обрано виконавчий орган — Меджліс.
Його очолив М. Джемілєв.

Відповідальні
одні за одних
Нинішній голова Меджлісу Рефат Чубаров на лекції
у Львові нагадав, що не буває марної боротьби:

— Ті народи, які виборюють свої права, не
зупиняються, обов’язково
наближають час, коли реалізують ці права… Історію робимо ми. Важливим
є розуміння відповідальності за себе, майбутнє —
своє, своїх дітей, онуків
і всіх, хто поруч. Ми відповідальні одні за одних:
українці — за кримських
татар, а кримські татари повинні боротися за
Українську державу, захищати її.
Кілька сотень їх, до
речі, нині воює в зоні
АТО. Тим часом у Криму
ситуація невтішна: лідерам народу киримли в’їзд
туди заборонений; майно
організації „Фонд „Крим“
перерозподіляють; з обігу
вилучили певну літературу (як-от книжку М. Джемілєва); курс історії України замінили історією
Росії… На думку Р. Чубарова, щодо кримських татар „окупаційною владою
розгорнуто тотальний наступ із метою його фізичного витіснення за межі
своєї Батьківщини“. Ті,
хто „задихається“, змушені їхати геть… Це — випробування для них. Водночас — і для нас, „відкритого до світу“ Львова: як
сприймаємо дещо відмінних від себе українців, чи
готові підтримати їх, скажімо, у створенні в столиці Галичини культурного
центру або Дому молитви.
Ірина ШУТКА
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BEST-змагання

„Дива“ інженерії та техніки на EBEC

П

ротягом п’яти днів,
24–28 листопада, у головному корпусі Львівської політехніки студенти демонстрували
„дива“ інженерії та техніки.
Сімнадцять команд (а це понад
80 студентів) змобілізували всі свої знання та вміння
і змагалися у локальному етапі
європейських змагань EBEC
(Engineering BEST European
Competition).

| Світлини Наталії Павлишин

Інженерні змагання вже сьомий
рік поспіль організовує міжнародна студентська організація BEST.
У Політехніці вони відбуваються за
підтримки Колегії та профбюро студентів і аспірантів.
Цьогоріч відкриття Інженерних змагань відбувалося урочисто
в актовій залі головного корпусу
Політехніки. Учасників та гостей
привітав проректор із міжнародних
зв’язків Юрій Рашкевич.
Організація BEST піклується про
розвиток студентів, тому учасники
мали можливість також безкоштовно взяти участь у тренінгу „Презентаційні навички“, щоб згодом ефективніше презентувати свої роботи
англійською мовою.
— Цього разу дещо змінений
звичний графік проведення локальних змагань (зазвичай відбувалися
навесні), щоб дати можливість командам більш ретельно підготуватися до національного етапу. Та часу
для підготовки було достатньо —
5 місяців. Також новизна в тому,
що відкриття відбулося офіційно
в головній залі університету. Цього

року ми дещо змінили підбір суддів,
вирішили, що значно ефективніше,
якщо кожні змагання оцінюватимуть інші суддівські команди (цього
разу судді — викладачі Політехніки,
представники Львівської міськради
і компаній, які спонсорують Інженерні змагання), — розповіла головна організаторка EBEC третьокурсниця ІКНІ Юлія Дарморез.
Як завжди, завдання для учасників були непрості. Десять команд
у категорії Team Design трудилися
над завданням від компанії „Діаком“.
Із підручних матеріалів мали створити пристрій, що раціонально використовуватиме енергію вітру. А ще
одне завдання, над яким політехніки
„ламали голови“, був підвісний міст.
Сім команд у категорії Case Study
працювали над завданням від компанії Verallia, вирішуючи проблему
оптимізації енергоспоживання підприємства. Студенти мали запропонувати рішення з утилізації димо-

вих газів скловарних печей у літній
період. Ще одне завдання, яке мали
виконати, — вивести продукт молочної ферми на новий ринок у новому місті (маркетингова стратегія).
— Приємно, що цього разу учасниками змагань було чимало першокурсників. Хоча були і вже більш досвідчені команди і навіть переможці
національного етапу, — зауважила
Юлія. — Як і завжди, окрім результату роботи, оцінювали знання англійської мови, вміння працювати
у команді, презентаційні навички.
Національний етап відбуватиметься навесні у Вінниці, а фінальний — у серпні в Португалії
(м. Порто).
28 листопада відбулося офіційне
закриття змагань. Переможцями Інженерних змагань у категорії Team
Design стала команда „Машина Тюрінга“ (ІКТА, ІТРЕ), друге місце посіли студенти команди „Каніфольний дим“ (ІКТА, ІТРЕ), а третє місце
здобула команда „R2–D2“ (ІКНІ).
У категорії Case Study першість здобула команда „Fairy Tail“
(ІКТА, ІТРЕ), другою стала команда „316 team“ (ІБІД), третє місце посіли студенти з команди „R.E.S.T.“
(ІТРЕ).
Переможці в подарунок отримали поїздку у Вінницю, сертифікати
на вивчення англійської мови від
партнера, футболки. За друге місце
нагородили модемами та мікроконтролерами. За третє місце подарували тортики, блокноти та сертифікати на заняття з айкідо.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 37 [2877]
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львівський бетмен

Як врятувати кажана
Н

ещодавно на тротуарі у центрі Львова мама знайшла кажана, який
чомусь не міг злетіти. Розуміючи, що самі мух ловити для нього
не готові, ми спитали поради в Google. Виявилося, що найдоцільніше
віддати тваринку фахівцеві, який опікується літаючими гризунами.
І такий у Львові є! Через крилатого знайду я познайомилася зі спеціалістом Українського центру охорони кажанів Олександром Кусьнежем. Про літаючих мишей він знає багато цікавого.

— Олександре, чому Ви зацікавилися
кажанами?
— Я дописую кандидатську ди
сертацію про кажанів при кафедрі
зоології біологічного факультету
ЛНУ ім. І. Франка і є регіональним
представником Українського центру охорони кажанів (УЦОК). Цікавлюся ними зі студентської лави.
В Україні хіроптерологів (фахівців,
які займаються кажанами) — понад десяток. Це мало, зважаючи
на те, що в Україні є 28 із 50 європейських видів кажанів. Більшість
із них мешкають у Карпатах. У лісі
кажани живуть групами, малят виводять у дуплах, а зимують у печерах.
Але можуть селитися й на горищах.
Львівщина — особливий регіон: тут
є 18 видів кажанів, 6 із яких охоче
селяться біля людей.
— Ви — один хіроптеролог у Львові?
— Один від УЦОК. Але є ще мій
старший колега — Андрій-Тарас
Башта з Інституту екології Карпат.
Цікавляться кажанами й студенти,
які пишуть про них наукові роботи.
— Що загрожує кажанам і чи небезпечні вони для нас?
— Природних ворогів у них мало.
На кажана може полювати куниця,
ласка, кіт, сова, а якщо він вилетів
удень, то й хижі птахи. У нас, на Розточчі, готуючись до зимівлі, кажани
часто полюють удень. Для орієнтації вони користуються ультразвуком. Більшість літають уночі, бо
конкуренція менша: птахів у нашому
регіоні близько 450 видів. Часом кажани отруюються пестицидами, які
накопичуються в тільцях комах. Їм
властивий справжній зимовий сон, зі
сповільненням серцебиття і припиненням метаболізму. Кожного разу,
коли вони прокидаються, запускають метаболізм і витрачають багато
енергії. Відтак, якщо часто прокидаються взимку, спаливши весь жир,
просто помирають з голоду. Крім

цього, для зимового сну кажанам потрібне середовище з температурою
+2 °С. Якщо печеру освітлюють для
туристів, температура там підвищується, кажани прокидаються, щоб
шукати інше місце і також витрачають енергію. Ці літуни харчуються
майже всіма нічними комахами. Особливо комарами. Але кажан — дика

тварина. Якщо він потрапив до кімнати, не треба панікувати. Просто
відчиніть вікна, і він вилетить. Були
одиничні випадки, коли кажани переносили сказ, тому не можна брати
їх голими руками. Але якщо тваринка
сидить спокійно, в грубій рукавиці її
можна взяти й випустити на волю.
Кажани не летять на біле. Нам так
здається, бо до освітленого місця злітаються комахи, на яких вони полюють. Довге розпушене волосся часом
не відбиває ехолокаційний сигнал кажана. В такому разі тварина просто
не сприймає простору і може невдало
„приземлитися“. Ми клали кажана на
волосся студентці. Не було паніки
і нічого страшного не сталося. Найбільший на Львівщині кажан — велика нічниця, яка має розмах крил
30–40 см, а важить до 30 грам.
— Що з тим кажаном, якого ми знайшли?
— Це міський вид „лилик двоколірний“ („лилик“ — староукраїнська

назва кажана, яку досі вживають на
Франківщині). Він вважає, що багатоповерхівки — це гори. Ховається
у щілинах та на горищах. Більшість
видів кажанів спарюються восени,
але запліднена яйцеклітина розвивається вже весною. Пізньої осені
самці шукають самок. У „Вашого“,
здається, вивих. Наразі його підгодовує один зі студентів.
— І що з ним буде далі?
— Поранені тваринки не сплять
узимку, бо коли тіло економить
енергію, нічого не гоїться. Коли
кажан потрапляє до мене, я його
оглядаю, даю їсти й пити і відпускаю на волю. Якщо в нього перелом
чи вивих, тримаю в коробці на балконі, підгодовую мучним червом.
Найважче тварині подолати стрес
і навчитися їсти з пінцета. Невеличкі рани, переломи й вивихи гояться
самі. Шин не накладаємо. Вже здорову тваринку, яка має добру масу,
можна занести у печеру чи в підвал досипати зиму. Тих, які одужують довго, випускаю весною. Мої
колеги з Харкова кладуть кажанів
у холодильник, де при температурі
+2–3 °С вони засинають. Раз на тиждень їх зважують, і якщо маса різко
зменшилася, розігрівають, щоб прокинулися та поїли.
— Як поранені кажани потрапляють
до Вас?
— У січні-лютому під час відлиги
вони часто прокидаються і вилітають із горищ, щоб перевірити, чи
вже весна. Повертаючись, часто потрапляють до квартир, де господині б’ють їх віниками або ще чимось.
Якщо мені повідомляють про подіб
ний випадок, я їду й забираю мертвих та поранених тварин. Мертві
потрібні як науковий матеріал для
університетського зоологічного
музею, хворих стараюся виходити.
Пояснюю людям, щоб не чіпали тих,
які ще сплять на горищі, бо вони безпечні. За зиму надходить до сотні
повідомлень про кажанів, а на балконі в мене зимують близько 20.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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краса рятує світ

коротко

Зачіски для королев

В обласному конкурсі авторської та патріотичної пісні
серед вишів І — ІІ рівнів
акредитації перемогла студентка Львівського автомобільно-дорожнього коледжу
Юлія Чех. Дівчина продемонструвала високий рівень
виконавської майстерності
та оригінальність виконання,
за що її нагородили грамотою
за перше місце у конкурсі та
дипломом за артистичність
виконання пісні „Тумани над
землею“.

25

листопада Технологічний
коледж Львівської політехніки вдруге став місцем проведення
регіонального півфіналу всеукраїнського конкурсу „Снігова королева“
серед студентів навчальних закладів із перукарського мистецтва,
і вперше в конкурсі, небезуспішно,
взяли участь студентки коледжу.

| Світлина Наталі Яценко

Конкурсній процедурі оцінювання
передували семінари з фарбування
волосся, як для конкурсантів, так і для
їхніх викладачів. Відпрацьований на
практиці „екслюзивний блонд“ завершувався днем показу умінь студентів:
моделі, на котрих робили зачіски,
зранку мусили бути лише пофарбовані, саму ж зачіску конкурсанти творили у коледжі впродовж кількох годин.
Журі, до складу якого ввійшли
стилісти й перукарі фірми Estel, яка
й організовує, починаючи з 2012 року,

конкурс, були задоволені кількістю
учасників — зачіски демонстрували
38 моделей. З другого боку, журі мало
й певний клопіт із вибором найдостойніших головних нагород — гарних робіт було багато. Кожну дівчину треба
було прискіпливо оглянути, зробити
об’єктивні висновки щодо майстерності укладання волосся й після довгого
обговорення найщасливішій авторці
перукарського шедевру вручити гранпрі, а нею стала, забігаючи наперед,
Юлія Стасишин (вечірня зачіска), що
дає можливість представляти Львівщину у фіналі 2 грудня в Києві.
Допоки журі радилося, студенти
коледжу розважали публіку в актовій
залі піснями й показом мод — колекція одягу „Банти“ й колекція з пастижерних виробів викладача Анжели
Безсонової „Райські пташки“ сподобалися глядачам не менше, ніж дефіле
королев.
Врешті-решт, було оголошено переможців — по троє
в трьох номінаціях — „Фантазійний образ“, „Вечірня
зачіска для довгого волосся“
і „Плетіння“. З коледжу брало участь у конкурсі лише
п’ять студенток, бо у більшості в той час була переддипломна практика. У номінації „Плетіння“ студентка
ІІ курсу ПММ-31 Світлана
Отчич посіла друге місце.
Наталя ЯЦЕНКО

13–14 грудня у Львові письменниці Маріанна Кіяновська
і Мар’яна Савка проведуть
авторський курс „Творення
поезії: теорія і практика“.
Авторки курсу поділяться зі
слухачами теорією поетичної
майстерності та практичними
порадами з написання і перекладу віршів, риторики і сценічного мистецтва. Заповнити
реєстраційну анкету можна
тут: goo. gl/ef9YjC. Прийом заявок триває до 11 грудня.
13–14 грудня у Львові зберуться
провідні продюсери, сценаристи і режисери України,
а також чиновники і юристи,
щоб обговорити майбутнє кінопроцесу в країні. Учасники
відвідають лекції та майстеркласи, а як підсумок 22 грудня
відбудеться перший пітчинг
кінопроектів. Вхід вільний,
але за попередньою реєстрацією: goo. gl/Ok7 xSW.
За матеріалами інформагенцій

долаючи межі

З джазом, все-таки без страху

XIV

міжнародний джазовий
фестиваль Jazz bez…
5–14 грудня об’єднає довкола
джазу культурні центри України і Польщі, а також спробує
здійснити музичну експансію
на Схід — під гаслом „Музика
Свободи на вільній землі!“ джаз,
сподіваємося, звучатиме у звільнених східноукраїнських містах.

Традиційно — багато якісної, експериментальної, емоційної музики
від виконавців із цілого світу, джем-

сейшени, а також немузичні, але дотикові до джазу заходи — виставка
фото з концертів, відкрита лекція про
історію джазу харківського бізнесмена Рубена Мелконяна. Єднання Сходу
й Заходу виявиться у тому, що організатори фестивалю приймуть власним
коштом 10 музикантів із території
АТО, а до Краматорська й Слов’янська,
де є джазклуби, вирушать львівські
й кримські музиканти, польська виконавиця Домініка Русіновська.
— Ми так довго намагалися розширити фестиваль для Європи, що

забули про східну частину України.
Суть не тільки у музиці, а й у „без“ —
було торік „без страху“, а тепер —
без великої кількості близьких людей. Але джаз нагадує, що маємо
вижити, щоб жити. Сучасна музика
зайшла в глухий кут — мікси, ремікси, у джазі теж нема нічого нового,
та він, опираючись на минуле, показує особисте життя. Цього року буде
багато фольку як основи для переосмислення. Через рік, вірю, будемо в країні, яка перемогла, і Jazz bez
дасть нам для цього сили, — переконана незмінна ведуча фестивалю
Марта Більська.
Наталя ЯЦЕНКО
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творча студентка

„Хочу пізнати все!“
З

адля того другокурсниця Політехніки Катерина Гладій не лише
навчається на міжнародній інформації в ІМФН, а й грає на скрипці,
співає, бере участь у конкурсах та фестивалях.

Із музикою змалку
Маленькою Катруся любила співати. Ще в дитсадочку, коли дівчинці
було п’ять років, почала ходити на
гурток співу і до музичної школи —
вчитися грати на скрипці. У цьому
наставником була мама, вчителька
цієї ж школи. Також дівчинка стала
учасницею танцювального гуртка.
Ще мала намір ходити на малювання, але не вистачало часу, отож, із
малюванням не склалося.
— Можна сказати, що я ходила
на все можливе, — розповідає Катерина, — у музичній школі ще був
хор, у якому я співала. Також опановувала додатковий інструмент —
фортепіано. Лише у старших класах,
коли збільшилось навантаження,
довелося залишити танці.
Схоже, що музика неабияк захопила дівчину. Вона охоче долучалася
до концертів та урочистих заходів як
у музичній, так і в загальноосвітній
школах, брала участь у конкурсах та
олімпіадах навіть із таких предметів,
які в музичній школі більшість вважає
нецікавими, наприклад, сольфеджіо.
З-поміж усього Катруся найбільше любила співати. У третьому класі музичної школи хотіла облишити
гру на скрипці, але мама поставила
доньці ультиматум: або ходиш на
скрипку і на все решта, або ні на що.
І вона вирішила грати на скрипці,
щоб надалі мати можливість співати і танцювати.
Дівчина завжди намагалася виступати самостійно, попри те, що
їй доводилося і тепер доводиться
виступати у дуетах чи квартетах, бо
прагне, щоб фахівці оцінювали саме
її майстерність.

Реалізувати
свої можливості
В усіх шкільних предметах Катерина
Гладій також була успішною. Школу
закінчила зі срібною медаллю. Однак найбільше любила англійську
мову. Брала участь в олімпіадах із
цього предмету. Тому після закінчення школи вступила до Львівської

політехніки на міжнародну інформацію.
— Для мене пісня і надалі залишається життям. Однак я вирішила
реалізовуватися в усьому, що можу
добре робити. Тому впевнена, що
фах, який здобуваю зараз, у майбутньому мені вдасться поєднати
зі співом. Зрештою, вчитися цікаво, — роздумує студентка. — Тому
коли задля концерту доводиться
пропустити пари, то відразу ж стараюся надолужити теми, самостійно
їх вивчити.
У Політехніці для Катерини відкрилися нові можливості. І дівчина
охоче користає ними. Ще на першому курсі вона прийшла до Народного дому „Просвіта“, вступила до
ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“,
симфонічного оркестру і камерного
„Поліфонія“. Зізнається, що якби був
час, то ще б і співала в „Гаудеамусі“.
Пісня її надихає. Вона з Катериною завжди:
— Зазвичай, коли люди кудись
ідуть чи залишаються наодинці, то
про щось мріють, щось планують.
А в мене в голові — лише пісня.
Є речі, що надихають і зникають,
а є те, що надихає і залишається з тобою завжди. Для мене це — пісня.
Дівчина також мріє подорожувати, побувати в багатьох країнах,
особливо в Америці, відвідати ЛосАнджелес як місто Голлівуду і НьюЙорк, де зародився Бродвейський
джаз. Впевнена, що у цьому їй допоможуть і знання з англійської, і пісня.

Конкурси і музичні
кумири
Студенткою Катерина не перестає
брати участь у вокальних конкурсах.
Цього навчального року вона стала
лауреаткою міжнародного пісенного фестивалю „Доля“, а нещодавно
здобула першу премію серед естрадних вокалістів на II Міжнародному
фестивалі-конкурсі „Перлини мистецтва“. Ансамбль „Сузір’я“, з яким
дівчина виступала на цьому конкурсі, став лауреатом другої премії серед вокальних колективів.

— Я — відкрита людина, тому
для мене всі конкурси, фестивалі,
звичайні виступи — не лише утвердження і дальший розвиток своїх
обдарувань, а й спілкування, нагода
до нових знайомств, переймання
порад досвідчених людей, — каже
Катерина.
Дівчині найбільше до вподоби
виконувати естрадні та джазові пісні. Останнім часом вона живе двома
творами, які найчастіше виконує.
Це, так би мовити, пісні її сезону —
„Чарівна скрипка“ і „Feeling good“.
Виконавиця вважає, що просто
співати пісню — мало. Треба, щоб
вона йшла від серця, бо якщо навіть
і вдається гарно, і звучить, але якось
не йде, то це не твій твір.
Звісно, вона має своїх кумирів,
наприклад, це Селін Діон чи Крістіна Агілера, але навіть переймаючи
їхні пісні, намагається заспівати посвоєму.
Що стосується виконання скрипкових творів, то улюбленими композиторами дівчини є С. Рахманінов,
М. Скорик. Нещодавно їй припало
до душі грати „Кантус“ молодого
львівського композитора В. Смолінського.
Хоча Катерина і грає, і співає,
однак для себе вирішила, що гра на
скрипці — це лише хобі, а спів —
значно більше. Також вона має
ще одне захоплення — посткроссинг. Завдяки тому у її колекції
є 250 листівок із 37 різних країн.
Це не просто листівки, а пізнання
мрій і думок людей із різних куточків світу і найважливіше — нові
друзі, з якими є нагода в майбутньому зустрітися.
Ірина МАРТИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

шахи

універсіада

Зіркові склади
за шахівницями

Переможців
визначено

Ф

інали 74-го чемпіонату України з шахів серед жінок та 83-го чемпіонату України серед чоловіків цьогоріч відбувалися у Львові.
З 10 до 22 листопада в готелі „Варшава“ між собою за звання чемпіона/чемпіонки України змагалися найкращі вітчизняні шахісти.

Проведення шахових змагань такого масштабу і ваги саме у Львові —
це, на думку президента Федерації
шахів України Віктора Капустіна,
„данина поваги всесвітньовідомій
львівській шаховій школі, яка подарувала світу цілу низку видатних
гросмейстерів сучасності“. І вперше
за роки нашої незалежності чоловіча та жіноча збірні взяли участь
у чемпіонаті у повному складі.
Учасники чемпіонату змагалися
за коловою системою в 11 турах, між
якими був вільний день, під час якого шахісти зустрічалися в антикафе
Communa із мером Львова, роздавали автографи, а гросмейстери Назар
Фірман і Мартин Кравців провели
сеанс одночасної гри з дітьми, які
займаються шахами в УДЮМК.
Завершальний тур був дуже напружений, бо на перше місце претендувало відразу кілька учасників. Під час ігор найсильніші могли
„здати“ свої партії аутсайдерам,
а тим, що йшли за очками на рівні,

фортуна усміхалась відповідно до
додаткових показників.
Врешті-решт, підсумкові результати у чоловіків такі: Юрій Кузубов,
Павло Ельянов — по 7,5 очок, Антон
Коробов, Руслан Пономарьов — по
6,5, Олександр Моісеєнко, Олександр Арещенко — по 6, Василь
Іванчук, Олександр Зубов — по 5,5,
Юрій Криворучко — 4,5, Станіслав
Богданович, Олександр Зубарєв,
Олександр Ковчан — по 3,5.
У жінок свої підсумкові результати: Анна Музичук — 6 очок, Наталя Жукова — 5,5, Юлія Осьмак,
Марія Музичук — по 5, Інна Гапоненко — 4,5, Ольга Калініна — 4,
Євгенія Долуханова — 3, Віра Тарлєва, Марія Танцюра — по 1,5.
Отже, майже після двох тижнів
напруженої боротьби за рішенням
суддів звання найсильніших шахістів країни вибороли міжнародні
гросмейстери — краматорець Юрій
Кузубов і львів’янка Анна Музичук.
Наталя ЯЦЕНКО

змагання

Кубок з боротьби
залишився у політехніків

У

спорткомплексі Політехніки
відбувся фінал Кубка з вільної боротьби серед студентських
команд вишів III–IV рівнів акредитації Львівської області.

Протягом навчального семестру за
право потрапити до фіналу змагалися команди 5 ВНЗ Львівщини. Відповідно до регламенту змагань, турнір проходив за коловою системою,
а дві команди, які набрали найбільшу
кількість очок, ставали фіналістами.
За підсумками першого етапу
змагань право боротися за кубок
у фіналі отримали збірні П олітехніки та ЛНАУ. Перемогу у фіналі
з рахунком 6:2 впевнено здобули

борці-політехніки. Друге місце вибороли студенти ЛНАУ, а третє —
команда ЛНМУ ім. Д. Галицького.
Нагороджували переможців срібний призер ХХІХ літніх Олімпійських
ігор у Пекіні, лідер збірної України
з вільної боротьби Андрій Стаднік,
дворазова олімпійська призерка Марія Стадник та начальник Львівського
обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України Анатолій Ігнатович.
Усі призери отримали медалі та
дипломи, а переможці ще й перехідний кубок, право на володіння
яким їм вдалося обстояти.
Н. Я.

Н

а позаминулих вихідних
у програмі Універсіади —
2014/2015 серед професорськовикладацького складу та працівників Львівської політехніки
відбулися змагання з волейболу.
Першість Львівської політехніки
з волейболу розіграли сім команд.
Змагалися волейболісти у два етапи. Перший етап — ігри у підгрупах. Техніко-тактичну перевагу
над суперниками у своїх підгрупах
продемонстрували команди ІМФН
(ІНЕМ — 2:0, ІППТ — 2:0, ІТРЕ —
2:0) й ІГСН (ІЕСК — 2:0, ІБІД — 2:0).
Вони з командами ІБІД (виграла
в ІЕСК — 2:0) та ІТРЕ (поступилась ІМФН, але виграла і в ІНЕМ,
і в ІППТ) завоювали право розіграти
у фіналі призові місця.
Цікаво пройшов поєдинок команд ІБІД й ІТРЕ за бронзові нагороди. У першій партії перемагає
команда ІБІД — 25:20. Другу партію виграє з рахунком 25:23 ІТРЕ.
Щоб дати відповідь на питання, яка
команда заслуговує на „бронзу“, довелося зіграти третю партію: лише
наприкінці неї радисти зуміли вирвати перемогу — 17:15.
Змістовним і напруженим був
поєдинок за перше місце між командами ІМФН й ІГСН. Команда ІГСН прагнула взяти реванш за
торішню поразку. І вона зуміла це
зробити — виграла зустріч із рахунком 2:0. Чемпіонами 2014 року
стали — Олена Безгребельна, Агнешка Рокітовська, Микола Бучин,
Микола Гавриленко, Сергій Пономарьов, Віктор Корягін, Олександр
Саєнко й автор цих рядків. Команда-переможець та призери нагороджені кубками й дипломами спортивного клубу.
Табель про ранги має такий вигляд: перше місце — ІГСН, друге
місце — ІМФН, третє місце — ІТРЕ.
Наступні місця відповідно посіли
ІБІД, ІППТ, ІЕСК, ІНЕМ.
6 та 7 грудня на кафедрі фізичного виховання Львівської політехніки
(корпус 22) у межах Універсіади відбудуться змагання з міні-футболу.
Арнольд ПРОХОРОВ,
головний суддя змагань
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гастролі

Заньківчани приймали Фредра

М

инулої неділі в Національному академічному українському драматичному театрі
ім. М. Заньковецької з гастролями побував варшавський Театр
польський ім. Арнольда Шифмана. До Львова сусіди привезли
виставу львів’янина Олександра
Фредра „Помста“.

Сюжет не новий: на заваді закоханим — ворожнеча між батьком юнака
та дядьком дівчини; вистава — теж не
прем’єрна, та написану 1832–33-го

комедію поціновувачі драматичного мистецтва (у перших рядах було
чимало акторів-заньківчан, серед
них художній керівник театру Федір
Стригун із дружиною Таїсією Литвиненко) дивилися залюбки. Динамічна постановка, зірковий акторський склад (Даніель Ольбрихський,
Анджей Северин, Йоанна Тшепєцінська, Ярослав Гаєвський), переконлива гра привели до очікуваного фіналу — бурхливих овацій та вигуків
„браво!“ від львівського глядача.
Т. П.

Кросворд
Горизонтально:
1. Ковпачок на палець для захисту від уколу голкою.
5. Підкладкова тканина з діагональним переплетенням
ниток. 8. Гуцульський чоловічий танець. 11. Математичний знак добування кореня. 12. Модель автомобіля
„Деу“. 13. Сума або різниця двох алгебраїчних виразів;
двочлен. 14. Вулкан в Японії на острові Кюсю. 15. Британська міра довжини, що дорівнює 30,48 см. 17. Одиниця вимірювання часу. 20. Традиційний венеціанський
човен. 22. Парадна зала або простора кімната для приймання гостей; вітальня. 23. Держава в Західній Африці.
24. Істота або предмет, що вважалися засновником і охоронцем племені. 25. Розвідка гітлерівської Німеччини.
26. Золота, потім срібна монета в Німеччині, АвстроУгорщині з ХV до ХІХ ст. 28. Центральна площа в містах
Стародавнього Риму. 29. Письмова робота для перевірки
грамотності школярів. 31. Табір, база для автотуристів.
34. Персонаж п’єси В. Шекспіра „Отелло“. 35. Лікарська
рослина, що росте на болотах; лепеха. 36. Велика отруйна змія сімейства гадюк. 39. Людина, що збагатилася
в Індії і життя якої відзначається східною пишнотою.
40. Багаторічна рослина з великими запашними квітами
й стеблами, вкритими колючками. 41. Модель автомобіля „Опель“. 43. Відома італійська кіноактриса. 45. Той,
хто систематично займається спортом.
Вертикально:
1. Ріжучий інструмент, що складається з ручки та леза.
2. Щит Зевса. 3. Лісовий птах родини воронових. 4. Інфекційне захворювання дітей, що супроводжується
плямистим висипом на шкірі. 5. Соковитий корм для
сільськогосподарських тварин. 6. Місце роздрібного
продажу продуктів харчування та інших товарів. 7. Англійський професійний футбольний клуб із Лондона.
8. Держава в Південній Європі. 9. На берегах цієї ріки
в Африці розмістилися дві столиці — Браззавіль і Кіншаса. 10. У грецькій міфології це дріада, ореада, наяда,
нереїда. 14. Перевірка професійної придатності працівників. 16. Прилад для вимірювання температури. 18. Парадні офіцерські погони. 19. Старовинна зброя, що має
форму лука, для метання стріл. 20. Місто у Львівській

області. 21. Троянський жрець, що застерігав земляків,
щоб не вводили до Трої дерев’яного коня. 26. Розривний
артилерійський снаряд, наповнений вибуховою речовиною. 27. Вартість, що вказується на грошових знаках,
акціях та облігаціях. 29. Учення, що приймається як
незаперечна, вічна істина для всіх часів. 30. Одиниця
вимірювання маси коштовних каменів. 32. Трав’яниста
рослина, м’ясисте кореневище якої багате на ефірні олії;
рогатий корінь. 33. Держава на західному узбережжі
Центральної Африки. 37. Офіційна валюта США. 38. Мінерал класу силікатів, різновид агату. 42. Злакова рослина, зерна якої є цінним харчовим продуктом. 44. Організація українських націоналістів.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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реклама та оголошення

Новинки
Олеся Палінська,
Оксана Туркевич
КРОК 1.
Українська мова як іноземна (рівень А1-А2)
Книга для студента.
Друге вид., виправле-

не і доповнене.
Книга для викладача.
Друге вид., виправлене і доповнене.
Головна засада посібників — занурення
студента у мовну стихію, імітація мовного оточення.
Посібник для студента призначений
для вивчення української мови як іноземної на елементарному та основному рівні. Його завдання — сформувати
комунікативну компетенцію студентаіноземця. Йде у комплекті з CD-диском.
Методичний посібник для викладача містить теоретичний виклад основ
них принципів викладання, а також
практичні поради щодо застосування
навчального матеріалу кожного уроку.
Коваль З. О.
Менеджмент персоналу
Навчальний посібник.
Викладено теоретичні
основи здійснення менеджменту персоналу,
розглянуто методологію,
ресурсне забезпечення
та соціально-психологічні аспекти, особливості формування кадрової політики, процеси планування, формування,
розвитку та руху персоналу організації, регулювання трудової діяльності
й управління робочим часом, оцінювання персоналу та стимулювання,
створення належних умов діяльності
й забезпечення принципів соціального
партнерства в організації.
Думич І. Ю.
Ґрунтознавство
та механіка ґрунтів
Навчальний посібник.
Теорія із загального
ґрунтознавства: будова
та фазовий склад ґрунту, інженерно-геологічні
характеристики різних класів ґрунтів,
компресійні, зсувні, фільтраційні властивості ґрунту та особливості використання структурно-нестійких ґрунтів.
Розглянуто напруження у ґрунті від
різних типів навантажень, умови міцності ґрунту у гранично-напруженому стані, оцінювання стійкості ґрунту
в укосах і схилах, тиск ґрунтів на підпірні стіни, визначення несучої здатності
ґрунту як основи під фундамент.
Більше інформації на сайті:
http://vlp.com.ua/

розвивайся з BEST

Змагання для ІТ-шників

М

іжнародна студентська
організація BEST за підтримки Колегії та профкому
студентів і аспірантів Львівської
політехніки вперше проводить
студентський хакатон. Змагання
відбудуться 13–14 грудня.

BEST Hackathon — це проект,
що дає змогу студентам, а також усім охочим відчути дух
ІТ-змагань та цікаво провести
час. Учасники мають змогу вибрати одну з трьох категорій

змагань — Desktop application,
Mobile game development та Web
development. Команди протягом 24 годин повинні будуть виконати завдання.
Змагання підтримують відомі львівські ІТ-компанії, такі як
GlobalLogic, SoftServe, Data-Art,
а також львівський кластер інформаційних технологій — IT-BPO.
Всі учасники змагань зможуть
поспілкуватися з представниками компаній-партнерів змагань,
із потенційними роботодавцями.

Зареєструватись на хакатон можна на сайті best-lviv.org.ua.
Реєстрація триває до 5 грудня.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Токаревої Вікторії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Федорової Ганни Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Ференц Софії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Мікули Анастасії Ігорівни;

студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Василишина Назара Володимировича;
студентський квиток № 308929599, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жовтовської Олени Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Стефановської Софії Володимирівни;
диплом ВК № 38445726, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Дубика Андрія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Юрків Ірини Ігорівни.

in memoriam

Відійшов у вічність
Євген Сверстюк
2014-й — рік величезних трагедій і непоправних втрат — поповнився ще однією жалобною
сторінкою: 1 грудня відійшла у вічність людинаепоха — колишній політв’язень, письменник,
науковець, патріот, громадський діяч Євген
Сверстюк.
Він був одним із тих, хто силою свого духу і світлим розумом не
лише протистояв найжорстокішій тоталітарній системі, а й став
тим важелем, який її зламав.
Євгена Сверстюка називають совістю нації, моральним авторитетом, воїном, якого не змогли побороти ув’язнення, табори,
заборони.
Сьогодні весь український народ схиляє голови в жалобі і пошані. Євген Сверстюк назавжди залишиться у вдячній пам’яті багатьох
поколінь і у своїх глибоких і мудрих книгах.

ч. 37 [2877]
4 — 10 грудня 2014
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Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

6 грудня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
7 грудня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
10 грудня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.

Щиро вітаємо з днем народження проректора з навчально-виробничої роботи

Володимира Ярославовича
КРАЙОВСЬКОГО.
Здоров’я міцного на довгі роки
бажаємо Вам ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
сопілка любові серце хвилює.
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,
а роси ранкові безмежно і щиро
щоденно дарують наснагу і силу.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

6, 7 грудня — „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
9 грудня — „Шаріка“. 18.00.
13 грудня — „Диво-квітка“. 12.00, „Назар Стодоля“. 17.00.
14 грудня — „Диво-квітка“. 12.00„Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
16 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.
17 грудня — „Чудова неділя для пікніка“. 19.00.

Камерна сцена

9 грудня — „Три любові“. 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса

5 грудня — „Майстер і Маргарита“ (польсько-український
проект). 19.00.
6 грудня — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна земля)“. 19.00.
7 грудня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
10 грудня — „Наркіс“. 19.00.

бібліотека інформує

Доступ
до електронних
ресурсів

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

З 17 листопада до 27 грудня 2014 року читачам Науковотехнічної 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

6, 13 грудня — „Вівісекція“. 18.00.
7 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“. 12.00, „Divka“. 18.00.
11 грудня — „Блюз розбитих сердець“. 18.00.
12 грудня — „Антиформалістичний райок“. 18.00.
14 грудня — „Divka“. 18.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
5, 6, 7 грудня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.
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