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Як Ви ставитеся до платних послуг
у державних вишах?
Українське студентство не погоджується із застосуванням
постанови Кабінету Міністрів
України „Про затвердження
Переліку платних послуг, що
можуть надавати державні та
комунальні навчальні заклади“. Нагадаємо, ця постанова
дає право вишам брати плату
за проведення лабораторних
занять, пропущених без поважних причин; при переведенні студента з одного вишу
до иншого; за понаднормове
користування документами з
читальних залів тощо.
Торік студентству вже вдалося
відвоювати свої права, однак
цього року подібна загроза
нависла над ними знову. Як
відзначив президент ВМГО
„Національний студентський
союз“ Анатолій Ігнатович,
влада обіцяла радитися зі
студентами у таких справах,
однак рішення про введення
платних послуг ухвалили,
коли студенти були на канікулах. 21 молодіжна організація звернулася до Президента України з проханням
призупинити дію постанови,
а до Прем’єр-міністра — скасувати її, адже якщо людина
на конкурсних засадах
здобула право навчатися у
виші за кошти державного
замовлення, то всі послуги
під час навчання має отримувати безкоштовно.
Завдяки активним діям Національного студентського
союзу та инших молодіжних
громадських організацій,
звернення до Президента
щодо призупинення дії антиконституційної постанови
підтримали Тернопільська,
Львівська, Закарпатська
обласні ради й Автономна
Республіка Крим, а також
окремі народні депутати як
від коаліції, так і від опозиції. Студентський союз
має інформацію про те, що
на столі у Президента вже
лежить проєкт Указу про
призупинення дії постанови
Кабміну.

Павло Гущін, студент п’ятого курсу інституту архітектури Львівської політехніки:

„Дуже негативно“
Ставлюся дуже негативно, адже, окрім навчання, багато з нас уже
працює: того вимагає від нас життя. Чув, що хочуть брати чималеньку суму за дипломи. Вважаю, що у державному виші держава
має забезпечувати нам навчання безкоштовно.

Юрій Баланюк, заступник голови Колегії і профкому студентів та аспірантів
Львівської політехніки, аспірант:

„Платні послуги лише рекомендовані
до впровадження“
Ці платні послуги лише рекомендовані університетам до прийняття.
Я не зовсім схвально ставлюся до такої ініціятиви. Звичайно, там, де нема чи погано діють органи студентського самоврядування або захисні студентські організації, можливо,
адміністрація введе такі послуги. Наразі Політехніці це не загрожує. Якщо виникне така
потреба, ми своїх студентів захищатимемо.
Ілля Свідлер, студент п’ятого курсу Дніпропетровського національного
університету ім. Олеся Гончара:

„Я вчуся добре, тому мене це не дуже
хвилює“
Наразі в нашому університеті таких новацій нема. Знаю, що у деяких
вищих навчальних закладах міста студенти за „енки“ вже платять.
Я вчуся добре, тому такі платні послуги мене не дуже хвилюють, але якщо вони все ж
будуть узаконені, то студентам буде дуже складно вчитися.

Іван Лопатинський, завідувач кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Платити треба не за все“
Думка добра, але, очевидно, платити треба не за все. Якщо студент
пропустив лекції чи практичні заняття, прогаяне може опрацювати
й сам. А ось коли не зробив лабораторні завдання, дипломний
проєкт чи курсову роботу, то за додаткові заняття студент має оплачувати. Зрештою,
викладач працює з таким студентом за рахунок власного часу і, по-суті, безкоштовно.

Валерій Місюренко, доцент кафедри електроприводу Інституту енергетики
та систем керування Львівської політехніки:

„Не можу сказати однозначно“
Не можу сказати однозначно. З одного боку, мені набридло відробляти зі студентами позапланові лабораторні завдання. Обурює,
що вони цілий семестр нічого не роблять, а коли біда — залучають
зв’язки батьків, тиснуть на инші „кнопки“. Можливо, плата за пропуски стане добрим
стимулом для регулярного навчання. З другого боку, університет — державний, а за
навчання треба платити. Нонсенс!
Опитувала і міркувала Катерина ГРЕЧИН
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огляд-конкурс

Світлина Ірини Мартин

На розгляд журі — 300 проєктів

ської освіти в европейський науковий
і навчальний процес.
Під час огляду-конкурсу свої візитові лекції прочитали: професори з
Москви С. Ткаченко та Ю. Волчок, професори з Відня К. Семсрот і А. Гофер,
голова товариства урбаністів України
професор М. Дьомін, заслужений архітектор України Ю. Серьогін.
Архітектори працювали в таких секціях: архітектура громадських споруд,
архітектура житла, містобудування,
промислова архітектура, ландшафтна
архітектура, дизайн архітектурного
середовища, реставрація і реконструкція, дизайн як мистецтво, експериментальна архітектура.
У рамках архітектурного тижня відбувся конкурс підручників, посібників
і монографій.
Ірина МАРТИН

важливо

Землі також потрібна конституція
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знай наших!

продовж цього тижня у Львівській політехніці відбувається
У
XIX Огляд-конкурс дипломних проєктів випускників архітектурних
та художніх спеціяльностей вишів України

Близько 250 учасників огляду-конкурсу
представили 300 проєктів, які можна
оглянути в коридорах Політехніки.
Серед почесних гостей заходу —
директор Інституту генерального
плану Москви Сергій Ткаченко, декан
факультету архітектури Віденського
технічного університету професор
Клавс Семсрот, автор проєкту стадіону до Евро — 2012 у Києві, випускник
Львівської політехніки Юрій Серьогін.
У конкурсі беруть участь представники
з Польщі, Росії, України, Австрії, Німеччини. Окремо впорядковано й виставку дипломних проєктів випускників
Віденського технічного університету.
Як зазначив директор Інституту
архітектури Львівської політехніки професор Богдан Черкес, мета конкурсу —
оцінити стан підготовки архітекторів
в Україні в контексті інтеграції україн-

[nota bene!]

вересня на третьому пленарному засіданні LII сесії Львівської обласної ради 91 депутат схвалив звернення Національного лісотехнічного
університету України до Верховної Ради України та обласних рад підтримати
ініціятиву щодо створення Екологічної Конституції Землі та проведення з цього
питання парламентських слухань.
Власне про це доповідав ректор Національного лісотехнічного університету
професор Юрій Туниця. Він розкрив суть і значення ідеї Екологічної Конституції
Землі — „основного закону всезагальної екологічної безпеки і сталого розвитку“.
Аргументи на користь Екоконституції також виклав академік НАН України, почесний
директор Інституту екології Карпат НАН України Михайло Голубець.
І.Ш.

воє вчених Львівської політехД
ніки та ще двадцять молодих
науковців отримали грошові премії від Львівської ОДА та Львівської обласної ради

В нагороду —
майже мільйон
гривень
У рамках відзначення Дня працівника
освіти голова ЛОДА Василь Горбаль
вручив премії найкращим ученим
наукових установ НАН України і вищих навчальних закладів Львівщини.
Вітаючи науковців, він наголосив, що
саме на Львівщині сконцентровано
потужний науковий потенціал країни.
В урочистостях, що відбулися в
Будинку вчених, узяли участь голова ЛОР Мирослав Сеник, ректор
Львівської політехніки Юрій Бобало,
голова Західного наукового центру
Зіновій Назарчук, львівські науковці.
За найкращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю серед
30 відомих учених і знаних фахівців
по 7,5 тис. грн. премії отримали
професори Політехніки, доктори
наук Христина Бурштинська (ІГДГ)
та Станіслав Воронов (ІХХТ).
По 5 тис. грн. виділили 150-ом молодим ученим. Серед них політехніки:
доценти Андрій Білоус (ІІМТ), Роман
Кочан (ІКТА), Роман Палаш (ІІМТ), Іван
Хома (ІГСН), Володимир Чубай (ІНЕМ),
Наталія Ярошевич (ІНЕМ), асистенти
Христина Бойчук (Гамаль) (ІМФН),
Юрій Голубінка (ІГДГ), Юрій Новицький (ІБІД), Максим Олексів (ІКТА),
Роман Федоришин (ІЕСК), старші викладачі Павло Денисюк (ІКНІ), Мар’ян
Кирик (ІТРЕ), Наталія Кустра (ІКНІ),
Олексій Проскуряков (ІАРХ), Олена
Савченко (ІБІД), наукові співробітники
Юрій Когут (ІТРЕ), Надія Соломко
(ІХХТ), Ігор Тарнавчик (ІХХТ), аспірант
Любомир Цигилик (ІКТА).
Подякувавши від імени молодих науковців, Роман Федоришин поділився
планами: отримані кошти збирається
витратити на наукові відрядження,
виконання наукових робіт і публікації
їхніх результатів у престижних наукових виданнях. Він додав, що у Львівській політехніці розвинуто систему
підтримки молодих науковців (гранти
для молодих учених на виконання наукових робіт, конкурс на найкращого
молодого науковця року).
Тетяна ПАСОВИЧ
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конференція

коротко

перші дні жовтня у Львівській політехніці відбулася ХІ Міжнародна
Втермінології.
наукова конференція СловоСвіт, присвячена проблемам української
Традиційно зустріч учених-мовознавців, термінологів відбу-

вається що два роки. Цьогоріч у конференції під егідою поетичних рядків
Ліни Костенко „Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову“
взяли участь близько 150 учасників з 21 міста та 58 наукових установ
України й зарубіжжя

Світлина Тетяни Пасович

Світ Слова у Львівській політехніці

Відкриваючи пленарне засідання, голова Технічного комітету стандартизації
науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти
й науки України, доктор технічних наук,
професор Богдан Рицар зробив невеликий екскурс в історію та прозвітував про
те, що відбулося в українській термінології за два роки, котрі минули від попередньої конференції. Богдан Євгенович
потішив присутніх тим, що вперше за
всю історію таких зустрічей ухвала попередньої конференції знайшла відгук у
тих організаціях, установах, до яких була
спрямована:
― У березні минулого року відділення фізики та астрономії НАН України,
яке очолює академік Вадим Локтєв,
підтримало нашу пропозицію в усіх
словах, термінах і похідних, пов’язаних
із поняттям „магнетизму“ вживати в корені „е“ замість „і“, наприклад, „магнет“,
„електромагнетне поле“, а не „магніт“,
„електромагнітне поле“. Академіки також звернулися до Інституту української
мови НАН щодо внесення відповідних
змін у правопис і отримали підтримку. Та
через те, що Правописна комісія близько п’яти років не працює, термінологи
пропонують у різних матеріялах, підручниках і словниках вживати терміни з
магнетизму з літерою „е“.
Ще одна важлива подія в історії української термінології — Міністерство освіти і науки України в травні минулого року
організувало нараду, пов’язану зі стандартизацією, нормалізацією української

термінології і її широкого вживання.
З доповіддю виступив і Богдан Рицар.
Нарада мала серйозний резонанс.
Тривалий час термінологи працювали
над ухвалою цієї
наради, були залучені поважні науковці — філологи
і термінологи.
― На жаль, вона
не була вчасно затверджена на Колегії МОН, — каже голова Термінологічного
комітету, — це питання постійно відсували. Але ця ухвала дістала резонанс,
схвалення багатьох науковців, філологів.
Учасників конференції привітав ректор Львівської політехніки Юрій Бобало.
Господар зали наголосив на цілковитій
підтримці університетом як таких заходів, так і загалом вирішення термінологічних проблем. Зокрема, саме в
Політехніці працює єдина державна
установа, де разом київські та львівські
політехніки фахово досліджують українську науково-технічну термінологію.
Юрій Ярославович задекларував підтримку й надалі, особливо „зважаючи
на сучасну мовну політику в нашій
державі“.
Як на пленарному, так і на чотирьох
секційних засіданнях, науковці обговорювали термінологію природничих
та гуманітарних наук, проблеми нормування та стандартизації української
термінології, теоретичні засади українського термінознавства та лексикографії.
Цікавою була, зокрема, доповідь професора Вольгі Ляшчинської (Гомельський
державний університет ім. Франциска
Скорини) — вона виступала білоруською
мовою.
― Я сам їй це запропонував, — пояснює Богдан Рицар. — Коли я був на першій конференції „Проблеми білоруської
термінології“, виступав там українською
мовою. Мене всі зрозуміли.
Тетяна ПАСОВИЧ

Розпочало роботу Представництво Спільного Технічного
Секретаріяту (СТС) Програми
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна,
2007 — 2013 роки, повідомили у
прес-службі Львівської ОДА. Під
час відкриття анонсували три
великі заходи, які заплановано
реалізувати у 2010 році в Україні: конкурс для школярів „Набір
молодих ідей“, Форум партнерів, Транскордонний форум
для журналістів. СТС працює у
Львові на вул. Тиктора, 5.
При Президентові України
створено комітет з Державної
премії в галузі освіти, який
очолив міністр Дмитро Табачник,
відповідний указ оприлюднено
на сайті глави держави. Також
В. Янукович затвердив положення про Державну премію України
в галузі освіти та про комітет.
Віктор Янукович підписав Указ
„Про Міжнародний мовнолітературний конкурс учнівської та студентської молоді
ім. Т. Шевченка“. Його започатковано задля стимулювання
учнівської та студентської молоді до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної
культури та в рамках підготовки
до відзначення у 2014 році
200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка. Починаючи з
2011 року, 39 переможців конкурсу відзначатимуть стипендіями Президента України.
Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка
звернулася до Президента, Голови Верховної Ради та народних депутатів України з вимогою стати на захист української
мови і не допустити кричущого
порушення Конституції України. Законопроєкт „Про мови в
Україні“ за № 1015-3 суперечить
Основному Закону Української
держави та основоположним
принципам европейської мовної
політики і практики, — йдеться
у зверненні. — Його прийняття стане засобом витіснення
української мови зі всіх сфер
суспільного життя.
За матеріялами
інформаційних агенцій
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інформаційно-аналітична система

Л

ьвівська політехніка підтримує впровадження різноманітних інновацій. Одна з
них — інформаційно-аналітична система „Випускник — працевлаштування“, про
яку ми й говоримо з її розробником та упроваджувачем заступником директора ІКНІ,
доцентом кафедри інформаційних систем та мереж Наталією Шаховською.

Задля максимального зближення
випускника і роботодавця
— Наталіє Богданівно, як і чому
виникла ідея створити систему
„Випускник — працевлаштування“?
— Ідея виникла у відділі працевлаштування та зв’язків з виробництвом
Львівської політехніки, який і став
основним замовником. В університеті
навчається багато студентів — відтак є
чимало пов’язаної з ними інформації,
яка жодним чином не опрацьовувалася. Власне, це й стало поштовхом до
розробки інформаційно-аналітичної
системи, суть якої полягає не так у
введені певної інформації, як у її аналітичному опрацюванні. Треба також
сказати, що Міністерство освіти і науки
України прагне відстежувати тенденції
у працевлаштуванні, з цим пов’язаний
ряд міністерських наказів.

(спеціяльностями) підготовки, забезпеченість ринку праці випускниками тієї чи
иншої спеціяльности. Ще одна мета —
аналіз якости практичної підготовки
політехніків; його здійснюватимемо за
відгуками роботодавців і підприємств,
де наші студенти проходять практику.
Щодо аналітичної складової, то велике
значення тут має функція порівняльного
аналізу успішности студента з результатами вступних випробувань та відгуками
щодо рівня його практичної підготовки, а
також автоматизація пошуку випускника
за вимогами роботодавця. Тобто система має досить багато функцій. Основна
ж перепона для її повномасштабного
„запуску“ — відсутність наповнення
баз даних інформацією про студентів,
випускників.

— Які основні завдання системи?
— Насамперед — облік студентів
(випускників), баз практик та підприємств, з якими укладено угоди про
практику та підготовку фахівців, а
також облік дипломних робіт (тема,

— Хто мав би це робити? І хто є
основними користувачами системи?
— Головними джерелами інформації
про студента є кафедри. Вони ж і є
головними користувачами. Це секретарі державних екзаменаційних

Вся інформація про студента від першого до
останнього курсу, зафіксована системою, дасть
змогу повністю прослідкувати динаміку навчання
і рекомендувати його працедавцям.
науковий керівник, результат захисту)
і результатів наукової роботи студентів
(участь у конференціях, олімпіядах,
опубліковані статті та ин.), знання мов
тощо. Важливим є й реєстрація відгуків
студентів і підприємств про практику.
Також систему скеровано на формування угод про проходження практики політехніками, про підготовку
фахівців для конкретних працедавців,
на формування наказів і скерувань на
практику чи роботу тощо.
Ще одне завдання системи — аналіз
різних параметрів студента, випускника і
їх порівняння з вимогами того чи иншого
працедавця. Ставимо за мету аналізувати наукову роботу студентів, працевлаштування випускників за напрямами

комісій, відповідальні за практику,
наукову роботу, працевлаштування
(вони мали б вносити інформацію
про студентів, формувати звіти тощо).
З боку деканатів користувачами є
методисти, які й виконують функцію
моніторингу (перевіряють, чи вчасно
внесли дані, формують накази на їх
основі). Звичайно, систему активно
використовує університетський відділ
працевлаштування та зв’язків з виробництвом, зокрема керівник відділу й
відповідальні за практику.
— Чи матиме студент доступ до
системи?
— Ні, студентам доступ до системи не
передбачається. Плануємо хіба зро-

бити веб-інтерфейс для веб-клієнта,
з допомогою якого студенти могли б
бачити інформацію про себе і завантажувати своє резюме. Але це — на
етапі розробки.
— А що вже реалізовано?
— Система на етапі впровадження. Наразі внесено інформацію про весняну
сесію, бакалаврські роботи, державні
екзамени й практики у двох інститутах — ІКНІ й ІТРЕ. Є деякі дані про
магістерські роботи студентів ІНЕМ
та ІКНІ. У відділі працевлаштування
також зареєстровано угоди з підприємствами про підготовку фахівців (для
ІКНІ повністю, для ІТРЕ частково). Є й
деякі инші напрацювання.
— Наталіє Богданівно, кінцева мета
інформаційно-аналітичної системи
„Випускник — працевлаштування“ — познайомити випускника й
працедавця?
— Так, але не безпосередньо, а за
посередництва відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом,
який, власне, має шукати студентів, випускників, котрі відповідають вимогам
роботодавців. Тобто вся інформація
про студента від першого до останнього курсу, зафіксована системою, дасть
змогу повністю прослідкувати динаміку навчання конкретного студента,
його успішність, активність у науковій
роботі, знання мов, місця проходження практики тощо. На основі цих даних
про людину й інформацію про її місце
проживання, можна буде рекомендувати її певним працедавцям.
Система поступово впроваджується: головні елементи відпрацьовані,
залишається розробити веб-клієнта,
відтестувати деякі функції. Перших
безпосередніх результатів експлуатації
системи слід очікувати, коли внесемо
інформацію хоча б про дві сесії, наукову роботу студентів. Як попередньо
планувалося, у всіх інститутах Політехніки систему буде впроваджено до
кінця року.
Розмовляла Ірина ШУТКА
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зустріч випускників
три десятки радіотехніків 1960 року випуску з’їхалися з України, Молдови, Росії, Литви на юві25вересня
лейну зустріч до альма-матер

Історія університету — це не лише
історія становлення і розвитку його
факультетів, наукових шкіл, змін керівництва і т. д., а й сума індивідуальних
історій тисяч його студентів, бо саме
університет чи не для кожного свого
вихованця стає вихідним пунктом,
звідки той стартує у самостійне життя.
Найліпше це розумієш, коли побуваєш на таких імпрезах, як недавня
зустріч випускників радіотехнічного
факультету. Тоді їх, дипломованих
фахівців, розкидало просторами величезної радянської держави, яка чи
не найбільше ресурсів (інтелектуальних передусім) спрямовувала саме
на технічний розвиток, насамперед
військово-промислового комплексу,
космічної галузі. Ці терени молоді
спеціялісти підкорювали кожен у свій
спосіб — як інженери, керівники, науковці, педагоги…
Нині серед випускників 1960‑го —
двоє лавреатів Державної премії
України, двоє — Держпремії колишнього СРСР, кандидати й доктори наук.
„Їхнім“ є й відомий у світі винахідник
протиракового препарату „Україн“ Василь Новицький (Австрія), якого кілька
років тому висували на здобуття Нобелівської премії. Юрій Волков пригадав,
як у студентські роки друкував вірші в
інститутській газеті (тоді Політехніка
була інститутом), а Петро Кондратов
навіть подарував колегам пісню (на
свої слова) про студентську юність.
— Із 165-річної історії Політехніки 55 років ми жили з нею: 5 років
були активними членами її життя і
50 — пам’ятали, думали про альмаматер, — зазначив Віталій Нічога, нині
професор кафедри РЕПС. Саме він, а
також доцент кафедри ЕЗІКТ, лавреат
Державної премії України Любов Закалик — як колишні й теперішні політехніки — взяли на себе всі організаторські клопоти, пов’язані з зустріччю,
яка стала для радіотехніків дев’ятою.
— Вперше в 1970 році нас зібрав
світлої пам’яти Зенон Грицьків, який
свого часу був завідувачем кафедри
РЕПС, — розповідає Любов Закалик. —
Він організовував і всі наступні зустрічі,
кожних п’ять років. Це була незвичайна людина, яка вміла згуртувати навколо себе инших. І настільки обдарована:
співак, гітарист, художник. На кафедрі
РЕПС, у лабораторіях висять його кар-

Світлина Ірини Шутки

Понад півстоліття з Політехнікою

тини, а в одній з авдиторій є портрет
фундатора радіотехнічного факультету
професора Юрія Величка.
Саме в авдиторії ім. Ю. Величка, де
висить цей портрет, відбулося урочисте
засідання випускників: як і належить,
вони знову сіли на студентську лаву.
Голова оргкомітету професор Віталій
Нічога привітав присутніх із „золотою“
зустріччю та запросив насамперед
вшанувати пам’ять покійних колег і
викладачів. Потім товариство привітав
директор Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки, професор Іван Прудиус. Він
розповів про те, як з радіотехнічного
факультету „виріс“ цілий інститут, в
яких напрямках ІТРЕ працює нині, а
також наголосив, що цінує великий
внесок ювілярів у творення позитивного іміджу Політехніки й розвиток
радіотехнічної галузі.
А далі випускники коротко розповіли про себе. Історія кожного цікава й,
мабуть, заслуговує на окрему статтю.
От, наприклад, Віктор Губко: радіотехніку вподобав ще у школі, закінчивши
її, приїхав із Ліди (Білорусь) до Львова,
вступив у Політехніку. Після інституту
працював у НДІ Міністерства оборони
у Твері, а згодом в одному з провідних російських ракетно-космічних
підприємств — Державному наукововиробничому ракетно-космічному
центрі „ЦСКБ — Прогрес“ (Самара),
де був начальником відділу засобів
автоматизації проєктування і випробування виробів — супутників і
ракет. Ракети-носії сімейства „Союз“,
супутники воєнного призначення та
ин. — з усіма новинками галузі Віктор
Олександрович безпосередньо мав
справу. У нього чимало відзнак, урядових, Федерації космонавтики. На збір
випускників приїхав удруге.

Ювіляри згадували навчання, колег,
поїздку на сільськогосподарські роботи
на Кіровоградщину (Саксаганщину).
Добра частина споминів — звісно, про
викладачів: з вдячністю і теплом присутні говорили про Юрія Величка, Бориса Швецького, Володимира Кочана,
Євгена Замору, Йосипа Захарію та ин.
Кажуть, вони дали їм не просто знання,
а набагато більше — уміння спілкуватися й розуміти життя. Тож радо, оплесками присутні вітали Йосипа Захарію,
викладача з понад 60-річним стажем.
Йосип Андрійович привітав колишніх
студентів і побажав їм „зберегти молодече захоплення радіотехнікою“.
Товариство також переглянуло
фільм про Політехніку, а потім вирушило на екскурсію рідним університетом:
традиційні фото перед радіотехнічним
і головним корпусами, оглядини галереї портретів ректорів університету; а
наступного дня була ще й прогулянка
Львовом. І спілкування-спілкування:
обмін адресами, перегляд фотографій,
спогади і розповіді — за півстоліття
було всього чимало…
— На таких зустрічах цікаво подивитися, що з нами зробив час,
чи впізнають тебе, і чи ти впізнаєш
инших, — посміхаючись, говорить Віктор Аврамчук із Києва. Свого часу він,
випускник-медаліст Базарської середньої школи (Житомирщина) вступив у
Львівську політехніку. Віктор Якович
згадує альма-матер із вдячністю, адже
„інститут дав дуже добру основу, знан
ня широкого профілю“, що згодом
дозволило йому успішно реалізувати
себе (на радіотехнічних підприємствах, у Міністерстві транспорту та
зв’язку). За цю добру навчальну основу
Політехніці вдячний, напевно, кожен
радіотехнік.
Ірина ШУТКА
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служби політехніки
а третьому поверсі навчального корпусу № 15 Львівської політехніки зберігаються документи понад
Н
70-літньої давности. Здебільшого це особові справи колишніх студентів та працівників, накази, звіти, плани,
протоколи, штатні формуляри
Стіни, що дихають минулим

Як не дивно, навіть через кількадесят
років той чи инший документ раптом
стає дуже потрібен людині, яка давно
вийшла зі стін цього навчального закладу. І тоді вона вирушає до архіву.
― Здебільшого до нас звертаються
люди, які потребують документального підтвердження про навчання,
отримання диплома, працю в Політехніці. Архів не минають і науковці,
які досліджують історію кафедр чи
діяльність якоїсь особистости, пишуть
про минуле університету. Вони за спеціяльним дозволом ректора можуть
працювати безпосередньо в архіві з
документами. Часто доводиться переглянути не одну папку, аби знайти
потрібну інформацію, — розповідає
завідувач архіву Наталя Косач.
Сама пані Наталя має чималий
досвід праці в архіві — 27 років. Прийшла сюди після закінчення середньої
школи. Спочатку була архіваріусом,
згодом обійняла посаду завідувача.
І хоча здобула фах геодезиста, її полонила документознавча робота.
Так склалося, що у тодішньому Союзі
лише в Москві був історико-архівний
інститут, тому їхати на навчання туди
Наталя не змогла. Зате у Львові закінчила курси документознавства і
діловодства, підвищила кваліфікацію
в Києві при Академії муніципального
управління. Справжнім обміном досвідом для неї став науковий семінар
„Львівські архіви та архівісти: історія та
сучасність“, а також участь у виставці у
Вроцлаві. Вона зізнається, що архівна
робота надзвичайно цікава, адже
документ — це історія певного періоду життя, в ньому — доля кафедри,
спеціяльности чи конкретної людини.

Політехніка колишня
В архіві зберігаються документи з 1939
року. Все, що стосується попередніх
років, можна знайти в Обласному державному архіві. Чи хотіла б Політехніка
тепер повернути собі ці документи?
— Так, адже вони надзвичайно
цікаві, але цього ніхто не зробить,
позаяк усе давно обліковане і не є

Світлина Ірини Мартин

У документі — фрагмент
життєпису людини

нашою власністю, — розмірковує
пані Наталя. — Деякі документи є в
історичному архіві.
…Коли після Другої світової війни у
Політехніці зібралося чимало документів, то в керівництва визріло рішення
заснувати власний архів. Тепер тут —
кілька кімнат. Нещодавно у трьох із них
закінчили ремонти. На черзі — инші,
адже раніше у приміщенні затікав дах.
Звісно, щоб зберегти документи, доводиться стежити за температурою приміщення, вологістю, провітрюваністю,
сонячністю. Незабаром особові справи
і накази, видані до 1944 року, зі старих
стелажів перенесуть до нових шаф.
В архіві — приблизно 300 тисяч
одиниць зберігання. Найбільше місця
займають особові справи студентів, які
надходять туди після кожного випуску.
До того додаються особові справи
звільнених працівників, накази, акти
тощо. Отже, останнім часом щороку
до архіву надходить близько 10 тисяч
одиниць зберігання. На таку кількість
документів приміщення замале, попри те, що нещодавно архів отримав
додаткову кімнату.
Чи не ставите питання про електронне зберігання документів? —
запитую пані Наталю.
— Дуже хотілося б цього, бо паперові носії займають багато місця, та й
клопоту з ними більше. Тоді вдалося

б зекономити місце у приміщенні.
Але на сьогодні це неможливо, адже
ще не розроблено електронний підпис. З иншого боку, коли тримаєш
давній документ, відчуваєш подих із
глибин історії і свою причетність до
неї. В електронному вигляді цього не
збагнеш.
Незабаром в університеті створять
центр сертифікації ключів електронних
підписів. На думку Наталі Косач, це
значно спростить роботу архівістів,
прискорить надання довідок.
Відповідно до Закону України, „Про
національний архівний фонд та архівні
установи“ та номенклатуру справ університету, документи мають термін
зберігання в архіві. Ті, які означені як
документи постійного зберігання, є
власністю держави. Їх через 25 років
передають до Обласного архіву. До
них належать наукові звіти, інформація про науково-дослідну роботу,
протоколи кафедр. Також є документи
довготривалого зберігання, які можуть
бути в архіві 75 років, скажімо, особові
справи студентів. Позаяк найстарішим
документам лише 71 рік, то ще не
відомо, що з ними робитимуть через
чотири роки. Очевидно, доведеться
провести і наукову експертизу цінности документів і тоді вирішувати,
чи зберігати далі, а чи на підставі акту
знищити. Наталя Іванівна вважає, що
особові справи академіків, професорів, инших знаних політехніків доречно
було б залишити.
...Заходимо до кімнат архіву. Наталя Іванівна гортає документи, яким
понад півстоліття. Вражає цікавий каліграфічний почерк, якого дотримувалися в ті роки, підписи, правопис, яким
послуговувалися до війни і в перші повоєнні роки. Із документів дізнаємося
чимало цікавого, наприклад, що після
війни працівників Політехніки до їхніх
ювілеїв нагороджували невеликим
звієм (згортком) тканини, колготами.
Завідувачка гортає особові справи
студентів, які тут навчалися. Багатьох
із них давно нема серед живих, але
частку свого життєпису вони залишили
тут, у стінах Львівської політехніки. Це
маленька історія життя пересічної людини, яка є часточкою життя великого
навчального закладу.
Ірина МАРТИН
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нові факти історії
е двадцять років тому вважалося, що історія періодичних видань Львівської політехніки розпочалася з
Щ
„Радянського студента“, перше число якого вийшло 8 жовтня 1946 року. Цю дату „аудиторія“ як правонаступниця цього видання і прийняла за день свого народження. Та згодом невтомна дослідниця історії По-

літехніки Рената Самотий віднайшла документи, які засвідчили, що ще в ХІХ столітті тут виходили як наукові,
так і студентські часописи, а зі встановленням на західноукраїнських землях радянської влади, вже в 1939 році,
засновано так звану багатотиражку „Червоний технік“. І ось ще одне відкриття — у 1945 році у Львівському
політехнічному інституті виходила газета „За кадри“. Тож слово — дослідниці

Газета „За кадри“ — попередниця
„Радянського студента“
У Науково-технічній бібліотеці нашого
університету, під час упорядкування
архівних документів, нещодавно
віднайдено машинописну збірку
„Протоколи і стенограми урочистого
засідання і науково-технічної конференції, присвяченої століттю Львівського політехнічного Інституту“ (тут і
далі переклад автора). Серед иншого
там згадано інститутську газету „За
кадри“, випуск котрої було присвячено
ювілею.
Газету, обсягом 4 сторінки, надруковано у 2-ій друкарні Львівського
управління у справах поліграфії та видавництв у Львові (підписано до друку
15.11.1945 р.) тиражем 1500 примірників. Оскільки у наших фондах ми не
віднайшли жодного примірника цього
видання, свої пошуки продовжили у
Державному архіві Львівської области.
Перша згадка, яку ми побачили
у матеріялах фонду 380 „Первинна
партійна організація Львівського політехнічного інституту“, з’явилася в протоколі партійних зборів від 16 травня
1945 р. „Про затвердження редколегії
стінної газети „За кадри“. Відповідальним редактором „призначили
О. Т. Бедила — начальника навчальної
частини, членами редколегії — Песляк,
Барабанову, Галабутську, Бойченко“.
Наступний документ висвітлює підготовку до видання газети, присвяченої
100-річчю Політехніки: „зобов’язати
Бойченко виділити карикатуристів. Бедило до суботи 6 жовтня 1945 р. дати
план газети. За матеріяльне забезпечення відповідатиме Глоговський“.
Друкований випуск з’явився 15 листопада 1945 р. під числом 7 (ймовірно
шість попередніх були рукописні, як
стінна газета). У вихідних відомостях
зазначено, що газета „За кадри“ —
орган дирекції, партійної і комсомольської організацій, місцевкому і
профкому Львівського політехнічного
інституту.
На передовиці — історичнооглядова стаття директора Львівського
політехнічного інституту С. М. Ям-

польського „На порозі другого віку“.
Значну частину першої й другої сторінки займають привітальні телеграми
ювілярові.
Особливої уваги заслуговує стаття „Спогади про минуле“ доцента
В. Ковальчука про роль українських
учених (Ю. Медведського, Є. Волощака, Б. Мариняка, Р. Залозецького,
І. Левинського, І. Шараневича, М. Корнеллі, В. Манастирського, В. Лучківа,
В. Бачинського) у становленні та

розвитку Політехніки. Автор згадує
українців (В. Бачинського, Я. Середу,
К. Михалевича, Р. Одинського, В. Кочана, І. Кернякевича), які працювали у
викладацькому складі та в лабораторіях Політехніки у міжвоєнне двадцятиріччя, наводить статистичні дані щодо
відсотка українців серед студентів і
викладачів довоєнної Політехніки (на
жаль, багато прізвищ спотворено).
У газеті висвітлено різні сторони
діяльности Політехніки: „Політично-

виховна робота в інституті“ — замітка
доцента П. Тисячного, „Науководослідна робота“ — написав Г. Крушель, від комсомольської організації
виступив її секретар В. Максимович
„Вони завоювали право на навчання“.
Декан нафтового факультету А. Жуков подав до газети статтю „Невідкладні завдання нафтового факультету“.
Про один із дослідних підрозділів,
який після війни відновив свою роботу, написав К. Шуберт — „Шляховобудівельна лабораторія не відстає в
допомозі“.
Вміщено і матеріяли студентів.
Зокрема, першокурсника нафтового
факультету І. Гниди („Це не сон“),
студентів енергомашинобудівного
факультету З. Гутаріна („Моя мрія
здійснилась“) і Б. Зарванітцера („Про
створення науково-технічного гуртка“).
Випуск ілюстровано фотографіями
головного корпусу Політехніки, однієї з відновлених лабораторій. Увагу
привертає фотопортрет ветерана
Львівської політехніки професора
І. Богуцького.
На останній шпальті газети вміщено
нарис журналіста з Укррадіокомітету
А. Береговенка „Студенти“.
Серед архівних матеріялів ми знайшли також кілька протоколів партійних зборів, які розповідають про
організаційні заходи й перші кроки
становлення нової інститутської газети. Зокрема, підготовка до випуску
першого числа тривала майже цілий
рік. У січні 1946 р. партійне бюро ЛПІ
затвердило „товариша Бедило“ відповідальним редактором багатотиражки
„Советский студент“. На травневому
засіданні партбюро „Самойленко обрали редактором“, розробили план
роботи редакції, затвердили напрямки
роботи, визначили першочергові питання для висвітлення („весняна сесія,
четверта п’ятирічка, завдання газети“).
Обговорювалися штат редколегії з посадою „машиністки“ та необхідність
виділення приміщення, яке складалося з двох кімнат.

[молодіжна політика]
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Наступний протокол свідчить, що
тільки з вересня 1946 р. „Інституту дозволили видавати багатотиражку, але
жоден номер ще не вийшов у зв’язку з
переговорами в управлінні поліграфії“.
У вересні затверджено склад ре-

дакційної колегії: „Колесник — відповідальний секретар, Путецький, Писаренко, Лещенко, Коваленко — члени
редколегії“. На партійних зборах 16
вересня 1946 р. вирішили видати перше число до 27.09.1946 р. Однак воно
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вийшло 8 жовтня 1946 р. під назвою
„Радянський студент“.
Рената САМОТИЙ,
завідувач науково-методичного
відділу Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки

день газети

Політехніку без „Аудиторії“ уявити неможливо
Володимир Крайовський, проректор з навчально-виробничої роботи Львівської політехніки:

„Незважаючи на високий рівень, спектр для вдосконалення є“
Газета „Аудиторія“ дуже цікава і, безперечно, потрібна. Впродовж багатьох років на її сторінках висвітлюється життя і діяльність Львівської політехніки. Але, незважаючи на досить високий рівень, є
ще великий спектр для вдосконалення. На мою думку, газета мала б порушувати більше проблемних питань, які стосуються освітянської та соціяльно-побутової сфер, озвучувати думки видатних
освітян щодо тих чи инших проблем. Також „Аудиторія“ має висвітлювати не лише поточні події,
але й загострювати питання на тих проблемах, які існують у Політехніці та суспільстві загалом.
Зважаючи на те, що газета зорієнтована не лише на політехніків, було б доречно, якби запроваджували нові форми спілкування з цікавими людьми Львова, народними депутатами.
Анатолій Ігнатович, аспірант Львівської політехніки, президент Національного студентського союзу:

„Газеті треба розширюватися“
З року в рік „Аудиторія“ вдосконалюється. Особливо покращився зовнішній вигляд видання —
гарний білий папір, цікавий дизайн… Якість помітна і в змістовому наповненні. Відчувається, що
тут дійсно тримають руку на пульсі студентського та освітнього життя. Я часто буваю в різних містах
та університетах і можу впевнено сказати, що в Україні нема жодного иншого такого видання, яке
б так регулярно, оперативно, всеохопно й глибоко висвітлювало ці важливі теми.
Щотижня газета дивує чимось новим і цікавим. Я постійно переглядаю освітні та молодіжні
сторінки, обов’язково читаю статті, теми яких зазначені на першій сторінці. Вже переконався: якщо
їх виділила редакція, значить, вони важливі. На мою думку, засновникові газети варто задуматися
над розширенням її формату (збільшення обсягу чи навіть періодичности). На мою думку, колектив
редакції має весь необхідний для цього потенціял.
Уляна Мацура, студентка третього курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської
політехніки, член Студентського братства:

„Більше б матеріялів про студентів!“
З „Аудиторії“ довідуюся багато цікавого про життя студентів, про те, що відбувається в нашій
країні, місті, Політехніці. Багато статей змушують по-новому подивитися на студентських лідерів
і викладачів. Так, наприклад, для мене була дуже цікавою стаття про нашого ректора. Думаю,
що студенти відкрили для себе Юрія Ярославовича заново.
Але, як на мене, газета трохи засерйозна, їй бракує студентських жартів. Цікавими були б і
творчі сторінки, на яких можна друкувати вірші студентів. Бракує також інформації з кафедр, яка
для студентів дуже важлива і корисна. А, зважаючи на сучасні події в суспільстві, не завадило б і
більше патріотичних чи просвітницьких статей.
Павло Краснобородько, студент четвертого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Щотижня довідуюся про щось нове“
Газету я читаю регулярно і це для мене вже традиція. Я знаю, що щотижня зможу довідатися щось
нове про життя в Політехніці.
Мені подобається, що в „Аудиторії“ висвітлюють важливі питання державотворення. Газета є
своєрідним будителем національної свідомости. Завжди залюбки читаю опитування, бо там можна
побачити своїх знайомих, довідатися про їхнє ставлення до тієї чи иншої проблеми.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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молодіжні організації

М

BEST поповнили нові члени

инулого тижня Міжнародна
студентська організація BEST,
осередок якої функціонує у Львівській
політехніці, поповнила свої лави.
Тридцять двоє студентів увійшли до
складу організації.
Передували прийому нових членів
різноманітні промо-акції, які проводили бестівці аби привернути увагу всіх
охочих до співпраці. А 23-го вересня
відбулася презентація, яку відвідали
півсотні студентів. Впродовж наступних
трьох днів студенти проходили співбесіди. І вже 30-го вересня відбулися
перші збори новачків. А на вихідні вони
виїхали в Карпати на свій перший мотиваційний вікенд. Там їм докладніше

Ц

коротко

розповіли про структуру та діяльність
організації і їхню роль у ній.
― Найчастіше молодь входить до
нашої організації, щоб знайти нових
друзів, розширити коло знайомих, ну
і звичайно, задля подорожей, — розповідає віце-президент з маркетингових комунікацій та зв’язків з громадськістю організації BEST Мар’яна
Піріх. — Багато з тих, хто подає заяви
на членство в BEST вже знають чим ми
займаємося і приходять, аби навчитися працювати в команді, випробувати
себе в координуванні проєктами. Тож
зазвичай до нас потрапляють дуже
сильні люди, готові до активної діяльности.

Творчі плани
Студентського братства

ієї осени Студентське братство
Львівської політехніки запровадило ряд нових проєктів і дещо видозмінило вже традиційні.
Так, дискусійний клуб „Досвід поколінь“, на який запрошують відомих
людей, зокрема й колишніх братчиків,
які успішно реалізувалися в громадській
роботі та бізнесі, тепер не збиратиметься щотижня, як раніше, а буде чергуватися з „Мистецьким гуртом“. Цей проєкт
заплановано як ознайомчий проєкт з
творчістю молодих музичних гуртів, діяльністю мистецьких осередків. Перша
зустріч відбудеться з одним із відомих
гуртів — „Орфей“ або „Оратанія“.
Впродовж двох днів, 9 та 10 жовтня,
відбуватиметься низка акцій, присвячених двадцятиріччю студентського
голодування.

На свято Покрови, 14 жовтня, о
18 год. у палаці ім. Гната Хоткевича
відбудеться концерт, під час якого виступлять відомі львівські гурти („І кров
по долині“, „Залізний хрест“ й инші)
та барди.
23 жовтня Студентське братство
покаже вуличну виставу „Розстріляне Відродження“ про трагічну долю
літературно-мистецького покоління
20―30-х років минулого століття. В
центрі міста перед пам’ятником Т.
Шевченкові братчики продемонструють театралізоване звернення Миколи
Зерова, Миколи Куліша, Леся Курбаса,
Миколи Хвильового та инших до сучасних українців.
Вшановуючи пам’ять жертв геноциду в Україні, в листопаді братчики покажуть вуличну виставу „33 хвилини“.

запізніла реакція

П

Політика чи хуліганство?

ід час фестивалю повстанської та
патріотичної пісні „Гайдамака. UA“,
присвяченого 20-літтю студентського
голодування, який проходив 24 — 26 вересня в Ірпені Київської области, група
молодиків напала на організаторів та
охоронців заходу.
За фактом побиття міліція порушила
кримінальну справу за статтею „хуліганство“. Наразі триває досудове слідство.
Але вже нині представники МВС відкидають в інциденті будь-який політичний підтекст. Молодики, які напали на фестиваль,
як стверджує міліція, виявилися місцеви-

ми жителями, які вирішили помститись
організаторам фестивалю за платний вхід.
Хоча, зважаючи на звернення депутата Вадима Колесніченка до СБУ з
вимогою „перевірити законність“ проведення фестивалю, організатори заходу
вважають, що цей прикрий інцидент є
нічим иншим, ніж залякуванням україномислячих. Не займали студентський
наметовий табір двадцять років тому,
то чому б не застосувати силу сьогодні?
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Згідно з опитуванням GATS („Глобальне опитування дорослого
населення щодо вживання тютюну“), більш ніж 90% населення підтримує заборону куріння
на всіх робочих місцях, а підтримка повної заборони реклами
тютюну зросла майже на 30%.
В опитуванні брали участь особи
від 15 років і старші. Загалом
опитано 8173 респонденти.
У Львові презентували фільм режисера Романа Крика „Остання
поїздка додому“, де розповідається про депортацію українців
та акцію „Вісла“. Перед тим
фільм побачили кияни. А наступні презентації фільму заплановано у Перемишлі, Горлиці,
Вроцлаві, селі Гарш, Ольштині,
Щеціні, Мюнхені, Лондоні, Варшаві, Нью-Йорку та Торонто.
Церква підтримала рішення
міської влади про заборону продажу алкоголю з 22.00 до 10.00
в усіх супермаркетах та кіосках,
окрім ресторанів. Архиєпископ
Львівський УГКЦ Владика Ігор
Возняк вважає, що така заборона створить незручності для тих,
хто шукає алкоголь у вечірній
час, а відтак зможе вплинути на
зменшення вживання алкоголю
загалом.
28 — 29 вересня в смт. Брюховичі
на базі пансіонату „Перлина
Львова“ відбувалася IV Міжнародна наукова конференція
„Історична пам’ять українців і
поляків у період формування
національної свідомості в ХІХ —
першій половині ХХ ст.“ Мета
конференції: докладно проаналізувати історичну пам’ять, що
функціонує в культурах українського і польського народів, а
також чинники, які сприяють її
формуванню і трансформаціям.
Організаторами конференції у
Львові є Український інститут
національної пам’яті, Львівський національний університет
ім. І. Франка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України, Жешівський університет
ім. Королеви Ядвіги. У роботі конференції взяли участь близько
50 учених із провідних наукових
осередків України та Польщі.
За матеріалами інформагентств
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Перша літня школа
для закордонних українців

8 жовтня — День газети „Аудиторія“.
10 жовтня — День працівників
стандартизації та метрології.

олектив Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою
Львівської політехніки працює над кількома проєктами. Найважливіший із них
— освітянський, який має
назву „Крок до України“.
В його рамках працівники інституту беруть участь в
освітянських конференціях,
які проходять не лише в
Україні, а й за її межами. До
того ж, молоді працівники
інституту постійно працюють над створенням нового навчально-методичного
забезпечення і вже можуть [•] Працівники МІОК і членкині СФУЖО на відкритті
пам’ятника в селі Горайці Томашівського повіту (Польща)
багато чим похвалися. Їхній доробок красується на
одному з інститутських стендів. Саме На спільних вечорах вивчили й співали
наявність такої навчально-методичної українські пісні, танцювали наші танці,
літератури дала змогу вперше цього відтак, ближче перезнайомилися між
літа провести в інституті літню школу собою і львів’янами.
для студентів-українців та аспірантів з
― Після двох тижнів навчання ми зноРосії та Польщі.
ву всі побачилися на підсумкових проєк— Про це ми мріяли давно, — гово- тах, — каже Олеся Палінська. — Студенти
рить керівник проєкту кандидат філо- (і це було дуже відчутно) поліпшили
логічних наук Олеся Палінська. — Були, свої знання української мови, а також
звичайно, й хвилювання: чи зуміємо побачили Україну не такою, як її трактує
передати молоді те, що запланували, і недружня пропаганда. Для них це був
як вони сприймуть нас. До нас приїхало значний життєвий досвід. Приємно, що
20 студентів та аспірантів. У роботі шко- вони хочуть і надалі й співпрацювати з
ли взяла участь і наша давня знайома з Україною.
Франції Софія Френкель. Уже з перших
— Проведення цієї школи відбулося
днів ми чудово порозумілися, незва- за підтримки Львівської політехніки,
жаючи на те, що учасники школи мали адже студенти безкоштовно проживали
дуже різний рівень знань української в наших гуртожитках, за що ми щиро
мови, різний рівень зацікавлености. вдячні ректорові університету професоУсіх їх єднало те, що хотіли побувати у рові Юрієві Бобалу, — додає директор
Львові, підучити українську мову, позна- МІОК Ірина Ключковська. — Дуже важйомитися з нашим побутом, з життям в ливо, що не лише Франків університет й
Україні. Приємно, що до нас приїхали й УКУ проводять такі школи, а й ми зайняли
росіяни, які захотіли вивчити українську у тій ніші своє постійне місце. До речі,
мову. До цього приїзду вони готувалися на реалізацію співпраці з закордонним
в Росії заздалегідь, відвідуючи там укра- українством Кабінет Міністрів виділив
їнську школу.
до кінця 2010 року 4 мільйони гривень.
Літня школа тривала два тижні і, мож- В урядовій постанові визначено пріорина сказати, вдало. І студенти, і викладачі тетні країни, з діяспорами яких працюваотримали колосальне задоволення від її тиме Україна. До них належить і Росія. А у
проведення. Гості до обіду вивчали мову. нас є багато проєктів саме у цьому руслі.
По обіді відвідували додаткові заняття: Думаю, що ці школи, на перспективу, відпереглядали і обговорювали найновіші буватимуться й узимку, на різдвяних каукраїнські фільми, брали участь в етно- нікулах. Для мене, як керівника установи,
графічних заняттях. З цікавістю вчилися дуже важливо, що у роботі використано
робити ляльки-мотанки, різдвяні павуки, навчально-методичне забезпечення,
переглядали відео про українські звичаї створене працівниками нашого інституту.
і традиції. На екскурсіях Львовом знаКатерина ГРЕЧИН
йомилися з його цікавими куточками.

7.10.1253 — коронація Данила
Галицького в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана Петра Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор,
данський фізик, творець першої
квантової теорії атома, лавреат
Нобелівської премії.
7.10.1917 — помер Сергій Васильківський, талановитий український художник.
8.10.1871 — у с. Красенівці на
Черкащині народився майбутній
богатир Іван Піддубний — 5-разовий чемпіон світу з Французької
боротьби.
8.10.1938 — розстріляно Гната
Хоткевича, українського письменника, актора, мистецтвознавця,
автора творів „Довбуш“, „Авірон“,
„Кам’яна душа“.
8.10.1938 — в Ужгородi створили
перший автономний уряд Закарпаття.
9.10.1655 — перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під Городком, що біля Львова.
9.10.1885 — народився Володимир Свідзинський, український
поет.
9.10.1904 — народився Микола
Бажан, український поет, академік.
10.10.1825 — помер Дмитро
Бортнянський, український композитор і дириґент, автор опер
„Креонт“, „Алкід“.
10.10.1889 — народився Михайло
Драй-Хмара, український поет
і літературознавець. Загинув у
сталінських катівнях.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, український письменник,
байкар, автор пісні „Стоїть гора
високая“.
11.10.1889 — помер Джеймс
Преск от Джоуль, англійський
фізик, автор відомих праць із
електромагнетизму.
11.10.1835 — на Поділлі загинув
легендарний народний месник
Устим Кармелюк.
12.10.1624 — напад запорожців
на Царгород.
12.10.1892 — народився Михайло
Кравчук, відомий український
математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького аґента загинув Лев Ребет,
діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро ГулакАртемовський, український поет,
байкар.

Світлина Катерини Гречин
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проща
рограма Днів пам’яти на Соловках була водночас насиченою (перегляд документальних фільмів, панахида
П
у Спасо-Преображенському соборі, спільний мітинг біля Соловецького каменя, акція „Свіча пам’яті“ на
горі Секірній, круглий стіл учасників Днів пам’яти, вечір-зустріч із автором книги „Соловки. Двадцять років
особливого призначення“ Ю. Бродським), але не перевантаженою, залишаючи час для організованих (як то
на Заячі острови та на „Секірку“) і неорганізованих екскурсій (можна взяти напрокат велосипеди або човни).

Українці повернулися зі Соловків
Сучасні Соловки

хів та історію ГУЛАГу. Зокрема, назва
гори Секірка походить від того, що
колись жінку, котра жила там із чоловіком, висікли злі духи, аби прогнати
її звідти. Жінка злякалася, натомість
на горі поселились монахи-самітники.
Назва гори стала пророчою — саме
в церкві Вознесіння на її вершині в’язні
Соловецького табору особливого
призначення зазнавали найбільших
тортур, тут було розміщено штрафний
ізолятор для „особливо небезпечних
контрреволюціонерів“. Штрафізолятори називали місцями, куди в’язнів
висилали „на загиб“, адже звідти рідко
хто повертався живим. Саме тут утримували „непокірних“, „саботажників“:
тих, хто не мав сили виконати норму
роботи, хто вимагав їжі чи води, хто
намагався втекти (останні часто гинули й самі в бурхливому й холодному
Білому морі або від куль охоронців, які
швидко наздоганяли втікача човном).
Не отримавши кари за смерть
в’язня жодного разу, охоронці відчували смак влади і знущалися над
недавніми колегами по нещастю,
як тільки могли (докладно „винахідливість“ охоронців описує Микола
Кисельов-Громов, котрий у червні
1930-го втік у Фінляндію, а 1936-го

Зараз на архіпелазі мешкає менше
тисячі людей в 11 населених пунктах.
Найбільше селище — Соловецьке
на Великому Соловецькому острові.
Саме тут розміщена середня школа (чи
не єдине місце на острові, де можна
скористатись інтернетом), діє літній
університет, Петербурзький готель
(хостел), кілька магазинів — продуктових та сувенірних, на північній частині
острова — ботанічний сад-заповідник
(тут на півночі тепліше, ніж на півдні —
ось такий парадокс). Сполучення з
материком — катером або літаком.
На Заячих островах цікавими є
лабіринти, викладені з каменів. Їх походження — загадка для вчених. На
думку одних, древні мешканці острова
вибудовували їх для вилову риби (під
час відпливу риба залишалась у такій
пастці), инша версія — для різноманітних культових ритуалів.
У ботанічному саду росте понад
500 видів нетипових для північної
широти рослин: чай, чорнобривці,
ромашки… Від каплиці Олександра Невського відкривається чудовий вигляд
на Соловецький монастир.
Захоплюють подорожі човнами ―
більшим та меншим маршрутом.
Озера сполучені штучними каналами
(стінки каналів монахи викладали
каменем вручну), береги вкриті тайговими лісами. Краса неймовірна! І
серед цієї краси, хочеш цього чи ні,
усе ж вигулькує ГУЛАГівська трагедія…

Якщо мандрувати вздовж рукотворної
дамби, прокладеної до острова Муксалма, натрапляєш на рештки бараку,
де утримували жінок, заарештованих
за людоїдство під час Голодомору…
Загалом доля ув’язнених жінок була
не легшою, ніж чоловіча. Вони також
фізично працювали, куховарили, прали, а гарними охоронці обмінювались
для розваг…
Вся історія Соловецьких островів
переплітає в собі появу перших монаПродовження. Початок у числах 25 — 28

Світлини Тетяни Пасович

В ізоляції від світу

[•]

З цих сходів скидали прив’язаних
до колоди в’язнів…

[•]

Тут знайшли вічний спочинок
соловецькі мученики

видав книгу спогадів про свою „роботу“ охоронцем „Соловецький ліс
особливого призначення“). В’язня,
котрий не хотів коритися або просто
не міг виконати непосильну норму
праці, морили голодом, холодом і …
комарами (про цю тортуру знаємо
лише з розповідей та свідчень — завдяки аномально теплому літу випробувати напади комарів не довелось).
В’язня без одягу прив’язували в лісі
так, що годі було поворухнути рукою чи
ногою. Комарі розкошували, а в’язень
кричав, божеволів, знепритомнював
або погоджувався на все… Серед знущань — сидіння на високій жердині
(коли в’язня врешті-решт зморював
сон, він падав на дощану чи бетонну
підлогу), позбавляння сну тощо.
Церква стоїть на горі, до підніжжя
якої спускаються круті сходи. Особливо
непокірних ув’язнених, прив’язавши
до колоди, скидали цими сходами донизу. Туди, зазвичай, долітало побите,
скалічене тіло.
Позаяк з арештантами, особливо
політичними, на Соловках, як і в решті
таборів, не рахувалися, на них економили і на харчах. Через нестерпні умови
перебування в’язні часто вмирали.
Якщо їх мали за ніщо при житті, очевидно, що й ховати по-людськи їх ніхто не
збирався. Останки соловецьких в’язнів
спочивають у безіменних братських
могилах. Трупи скидали в ями один на
одного, час від часу їх шарами покривали вапном.
Тетяна ПАСОВИЧ,
Львів — Київ — Петрозаводськ —
Соловки — Львів
Далі буде
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Про дахи, сантехніку і вікна

Т

радиційно на літніх канікулах у студмістечку
готуються до нового навчального року. У цей час
проводять ремонти в гуртожитках та на прилеглій
території. Що ж саме відбулося цього літа? З чим
зустріло студмістечко студентів 1-го вересня? Про це
читачам газети розповідає
заступник директора студмістечка Андрій Дмитрук.
У багатьох гуртожитках
завершилися ремонтні роботи, в инших тривають і
досі. Так, у гуртожитку № 1
бригада робітників продовжує замінювати дах, який
давно в аварійному стані.
У гуртожитку № 3 на початку вересня ми встановили станцію автоматичного
помпування води. Однак
виявилося, що для того, аби
на верхніх поверхах цього
гуртожитку було безперервне водопостачання, треба
замінити систему вводу
води. Саме це виконуємо зараз. Скажу, що це — єдиний
гуртожиток, де є проблема з
водопостачанням на верхні
поверхи. Також у цій будівлі закінчуємо замінювати
газові плити на електричні.
Як уже писала „Аудиторія“, у
гуртожитках тепер не можна

користуватися газовими
плитами. Студмістечко вирішило замінювати газові
плити на електричні послідовно — після ремонту в
кожному гуртожитку.
Гуртожиток № 4, який
давно очікує ремонту, потрапив до фінансування
програми підготовки до
„Евро-2012“. Із фірмою,
яка виконуватиме роботи,
Політехніка давно провела
тендер. Тепер не можемо
дочекатися фінансування з
Києва. Щойно нам виплатять, як одразу ж розпочнемо ремонти в приміщеннях,
які вкрай цього потребують.
У гуртожитку № 5 замінюватимемо систему опалення і вікна, однак ці роботи доведеться розпочати
аж наступного року.
Приємно, що бухгалтерія
затвердила кошторис на
ремонт місць загального
користування (тобто туалетів, умивальників, кухонь) у
гуртожитку № 7. Ці роботи
бригада майстрів розпочне
в першій половині жовтня.
У гуртожитку № 8 закінчуємо замінювати старі
вікна на пластикові. Оскільки цей гуртожиток доволі
великий, то частину вікон
замінили раніше.

Після обстеження даху
гуртожитку № 9, що давно
затікає, наші фахівці вже
здійснили проєктну документацію. Тепер мешканці
цього гуртожитку, зрештою,
як і студмістечко, в очікуванні, коли фірма-виконавець
розпочне ремонтувати дах.
У гуртожитку № 10 завершуємо ремонт у кімнатах, де мешкали курсанти
Академії сухопутних військ.
Там поселятимуть приїжджих. А гуртожиток № 11,
де власне були кімнати для
приїжджих, відтепер — суто
студентський. Помешкання,
де можуть проживати приїжджі, ми змінили лише
з однієї причини: у гуртожитку № 10 до цих кімнат
є окремий вхід, а це зручно
і приїжджим, які можуть
прибувати в будь-яку пору

доби, і вахтерам. У цьому ж
гуртожитку переобладнуємо „світлові кишеньки“ на
житлові кімнати. Майстри
підрядної фірми вже замінили вікна, вимурували
перегородки, а тепер проводять електричні і сантехнічні
роботи.
У гуртожитку № 12 продовжуємо капітальний ремонт електричних мереж.
Вже встигли прокласти
магістралі до 12 поверху,
встановили щитки. Отже,
сподіваємося, що з електропостачанням у студентській
половині цього гуртожитку
проблем не буде.
У гуртожитках №№ 14 і
15 основні ремонтні роботи
здійснили раніше. Залишилося лише поміняти вхідні
двері в гуртожитку № 15.
По всьому студмістечку
перед опалювальним сезоном ми завжди проводимо
профілактичні роботи. Тішимося, що вдалося закінчити ремонт аварійної
теплотраси коло гуртожитку
№ 9 та замінити труби для
підведення води коло гуртожитку № 4, де за останній
рік було чотири аварії. А
вздовж гуртожитків №№ 7
та 9 встановлюємо бруківку.

власноруч

У затишній кімнаті мешкати приємно

К

Світлина Ірини Мартин

оли поселяються першокурсники, то здебільшого ремонти
ініціюють їхні батьки. Студенти инших курсів розв’язують цю
проблему самостійно.

― Зазвичай, студенти, які самі доклали зусиль до впорядкування своєї кімнати, бережливо ставляться до гуртожитського майна, — вважає заступник директора студмістечка Андрій Дмитрук.
До таких студентів, які самостійно вирішили впорядкувати свою
кімнату, належать мешканки гуртожитку № 4 Галина Гелетичак
та Леся Гаврилів. Цього року вони поселилися до „двійки“ на
першому поверсі. Кімната була занедбана, стіни — почорнілі від
постійних затікань води. Дівчата самі придбали фарбу, шпалери і
все зробили самотужки. Галя зізнається, що шпалери їй довелося
клеїти вперше. Хоча дівчата трохи попрацювали влітку, зате тепер
мешкають у затишній, упорядкованій кімнаті, куди зайти приємно.
― Зрештою, — міркує Галя, — тут ми житимемо до закінчення
навчання, отож, хочеться, щоб кімната була гарною.
Сторінку підготувала Ірина МАРТИН
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Усі відтінки сучасної класики —
на фестивалі „Контрасти“

У

Львівській філармонії з 24 вересня
триває XVI Міжнародний фестиваль сучасної музики „Контрасти“.
Ось уже 16 років поспіль це свято
сучасної класичної музики знайомить
охочих з оригінальними творіннями
найкращих композиторів сучасности.
Фестиваль відкрився творами
Сергія Прокоф’єва та Гії Канчелі у виконанні Академічного симфонічного
оркестру Львівської філармонії та музикантів Ірини Крикунової (сопрано,
Росія), Марії Ткачик (скрипка, Львів),
Назара Джурина (віолончель, США).
Генеральний директор Львівської
філармонії Володимир Сивохіп розповів, що цього року до уваги меломанів
пропонують 19 концертів, різних за
жанрами, форматами та стилями,
проте однаково цікавих. Також будуть
звучати твори українських композиторів — Леоніда Грабовського, Юрія
Ланюка, Мирослава Скорика, Євгена
Станковича.

Молодим колективом, що дебютував на „Контрастах“, став ансамбль „Галерея Актуальної Музики“, що виступав
27 вересня у „Дзизі“ з „Новою камерною
музикою“, а 28 вересня у Львівській філармонії представляв авдіовізуальний
проєкт „Пантоміма Звуку“.
Подарунком для публіки став і
концерт відомого турецького диригента Ішина Метіна, який відбувався
3 жовтня.
У програмі концертів звучало багато музики, різної за відтінками та
настроєм — це і твори Богдани Фроляк,
і Ахмеда Сайгуна, і Ріхарда Штрауса, і
Кароля Шимановського, і навіть Астора
П’яццолли. А закриватиметься фестиваль 10 жовтня урочистим концертом
за участю скрипалів Марії Ткачик і Василя Заціхи, камерного хору „Глорія“ та
симфонічного оркестру „INSO-Львів“,
диригуватиме яким сам директор
Львівської філармонії.
Софія МАТВІЇВ

фестиваль

С

Ювілей з бубнами та гонгом

ьогодні завершується Міжнародний театральний фестиваль
„Золотий Лев-2010“. Ще реально
побачити вистави колективів із Шотландії, Таджикистану та Польщі. Власне вулична вистава „Місто сліпих“
краківського театру „КТО“ о восьмій
вечора перед Оперою поставить
фінішну крапку в цьому тижневому
марафоні Мельпомени.
Цьогорічний „Золотий Лев“ — уже
десятий, ювілейний. Започаткований
двадцять років тому, він приходить
до Львова періодично з острахом не
відбутись, бо нема грошей. Не став винятком і „Золотий Лев-2010“: напередодні його проведення організатори
фесту повідомили, що карнавалу не
буде! Однак чи то знайшлися раптово
фінанси, яких бракувало на це колоритне дійство, чи… В усякому разі,
першого жовтня „Золотий Лев-2010“
гордою ходою пройшовся вечірнім
центром Львова: актори на ходулях,
паперові фантасмагоричні створіння, танці з вогнями, вибухи петард і
музика — все, як завжди. На машинах їхали живі скульптури (актори
Євпаторійського театру), які згодом
щодня вишиковувались уздовж алеї
до Оперного.

Двадцять колективів із дев’яти країн
світу продемонстрували свої театральні
вміння як на вулиці, так і на закритих
сценах. Ярослав Федоришин, директор фестивалю і театру „Воскресіння“,
намагався запросити до Львова тих
режисерів і ті колективи, які вже були
на попередніх фестивалях. Вистави, які
вони представили, мали експериментальний характер, вражали цікавою
грою та костюмами. Сценічною мовою
говорили на фестивалі такі класики,
як В. Шекспір (за його творами було
найбільше постановок), А. Чехов, М. Гоголь, М. Старицький, Ф. Кафка, С. Цвейг.
Були на фестивалі й цікаві інновації
з музичним ухилом: Варшавський
театр „Маката“ представив музичний
спектакль „Оркестр великих бубнів“, а
Слупський Новий театр ім. Віткаци —
концерт майстрів гонгу. З українських
театрів, зокрема, варто виділити „Театр у кошику“, який рідко виступає у
Львові — він показав глядачам останню
прем’єру п’єси „Провина“.
Після завершення фестивалю театр
„Воскресіння“ відкриє свій театральний сезон аж у листопаді. Це буде пластична пісенна вистава за ШоломомАлейхемом „Весела корчма“.
Наталя ЯЦЕНКО

3 жовтня у с. Бортятин Мостиського
р-ну у Музеї-садибі Б.-І. Антонича
відзначили 101 річницю від дня
народження великого українського
поета та першу річницю створення
Музею-садиби. На території Музеюсадиби освятили фігуру лемківської
Матері Божої, відбулись літературні
читання та концерт художніх колективів Львівщини.
Відкриттям виставки музичних
стародруків розпочався VIII Фестиваль давньої музики у Львові, що
триватиме до 12 жовтня. Концерти
проходять під гаслом „Музичний
Львів і спадщина Габсбурґів“. Це
єдиний фестиваль в Україні, що в
такому обсязі і на такому професійному рівні представляє вокальну,
інструментальну, церковну, світську,
оперну та ораторійну музику різних
европейських країн.
Відомому українському поетові Миколі Петренку 30 вересня вручили
диплом лавреата літературномистецької премії Національного
лісотехнічного університету України
„Лісова пектораль“. Нагороду вручили за книжку „Посаджене мною
дерево“, що вийшла друком цього
року у видавництві „Сполом“.
Театр „Воскресіння“ своє 20-річчя
святкуватиме тихо. Театрали покажуть дві вистави та запросять своїх
друзів, з якими співпрацювали впродовж цих років. Директор театру
Ярослав Федоришин розповів, що
така ситуація склалася через брак
коштів, проте вони сподіваються на
фінансування від влади.
До 10 жовтня в галереї „LvivArt“
триває виставка авторських робіт
Ярослави Ткачук під назвою „Венера в хутрі“. В експозиції — жіноча
натура у техніці клеєне волокно,
серед картин є і скульптурний торс
Венери Мілоської.
Британська букмекерська компанія
„Ladbrokes“ назвала фаворитів
Нобелівської премії 2010 року з літератури. Серед претендентів — Харукі
Муракамі, Мілан Кундера, Умберто
Еко, Салман Рушді, Белла Ахмадуліна, Євген Євтушенко. Перший переклад нової книги Харукі Муракамі
„1Q84“ нещодавно вийшов в Україні.
За матеріалами Освітнього порталу,
ЗІКу, zaxid.net
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тет-а-тет
його майстерні — сонячно за будь-якої погоди. Червоний, жовтий, оранжевий, навіть глибокий синій випроУ
мінюють з полотен тепло і спокій. Картини стоять стосами на підлозі, прихилені одна до одної, деякі сохнуть
на мольбертах, окремі прикрашають стіни. За склом у ніші кухні причаїлися колекційні порцелянові горнятка,
розписані для відомої фірми „Розенталь“. Великі бутлі з-під вина, книжки (на обкладинках — авторські картини),
кахлі — інтер’єр, що не тільки милує око, а й надихає до творчости. Господар того оазису оптимізму― Михайло
Демцю — народний художник України

„Деякі люди роблять копії моїх картин
і підписують — „Демцю“

Світлини Наталі Яценко

Він — один з найвідоміших мистців
сучасного українського малярства.
Його картини купують, виставляють
у вітчизняних і зарубіжних галереях.
„Звання, нагороди — це смішно,
тим більше у наш час, коли їх не те, що
здобувають, а організовують. Якщо художника не поважає народ, то нагороди до нічого. Твори художника можуть
не продаватися, бо вони, скажімо, не
для інтер’єру, а бути геніяльними. Коли
ви дивитесь на твори і вони хвилюють
вас, і всі, зокрема й критики, хочуть
їх мати — ось це показник успіху“, —
вважає Михайло Демцю.
А взагалі, наша розмова творилась
із великих і менших мазків. Деякі з
них — перед вами на папері.

Останні картини. Морські, створені в Іспанії, в них для мене важливі
небо і вода. Я служив на морі і люблю
плавати — ходжу в басейн щодня на
Сихові, де живу, опісля — свіжий і готовий щось гарне робити. Так і в Іспанії
(я завжди зупиняюся на побережжях
Паламоса, Катакеса біля Барселони) —
після плавання виходжу на балкон і
малюю.
Крім цього, створив серію півнів.
Товариш, іспанський художник, має
ферму півнів зі всього світу. Я ходив
до нього в гості і фотографував, малював їх.
Подорожі. Мандри — це як творення картини. Коли твориш, не треба

думати про результат, а перебувати
в процесі. Так само і в подорожах. Я
завжди хочу поїхати туди, де море і
сонце.
Секрети творчости. Я ніколи не
роблю ескізів. Існує лише приблизний
настрій, який може біля полотна змінитися. Звичайно, якщо я в Карпатах, то
малюватиму щось карпатське, якщо на
морі — морське, але що саме, я наперед не знаю. Коли я роблю ескіз, а тоді
хочу намалювати, то картина вже вдається не такою гарною, а ніби иншого
художника. Я намагаюся малювати
картину за раз, тоді всі мазки пов’язані
між собою, а коли повертатися до картини через тиждень, то намальоване
вже підсохло, вона вже мертва.
Кольорові метаморфози. Раніше
(у 80 — 90 роках) я малював у підвалі,
де не було денного світла, а це не давало можливости бачити кольорових
нюансів. А може, похмурости підсвідомо додавало й саме життя… Коли я перебрався з підвалу до просторої світлої
майстерні, то, за звичкою, використовував багряні, чорні кольори. Правда,
ще й теми для зображення брав відповідні — гуцульські, а коли з’явилась у
моїй творчости морська тематика, то й
колористика змінилася: чистота води,
яскраве сонце Іспанії, Італії додали в
палітру світлих кольорів.
Майстер — клас! Учнів не маю, бо
ними треба займатися, а мене місяцями нема в Україні. У Києві деякі люди
роблять копії моїх картин і підписують
„Демцю“. Але це мене не обурює, це
добрий знак. Добре також, коли наслідують — малюють своє, але за основу
беруть мій стиль.
У Франції й Німеччині популярні
майстер-класи. Люди збираються у
великій залі, при свічках п’ють вино і
дивляться, як ти на яскраво освітленій
сцені малюєш. Але в Трускавці, де я
проводив недавно майстер-клас, глядачам можна було підійти і поставити
мазок — додати пір’їну до хвоста півня.

Якщо раніше я звертався до світових зразків, то тепер дивлюсь на
Демцю-минулого і намагаюся зробити
краще. Бо скільки ходжу по книгарнях,
не бачу у сучасному мистецтві такого
виконання, яке би вражало майстерністю мазка.
Перспективи. Молодь перспективна, та не буду називати поіменно, щоб,
не згадавши чиєсь ім’я, когось образити. Всіх молодих треба хвалити, навіть
якщо їхня творчість тобі не близька:
людина шукає — і це прекрасно. А час
покаже, хто справді вартий уваги.
Хочу створити і вже творю серію
„Міста світу“ з десяти міст — Париж, Лондон, Монако, Київ, Львів та
инші — усі будуть у золотих сонячних
кольорах.
Мистецькі прогнози. Років двадцять тому почали дуже активно пропагувати комп’ютерний живопис: роботи роздруковували на папері і навіть
робили виставки, прогнозували, що
живопис як жанр відімре. Але згодом
люди зрозуміли, що таких папірців
комп’ютер може надрукувати тисячі,
а в картині мусить відчуватися рука
художника, бо тільки тоді вона жива і
вартісна. Так, комп’ютер зробить гарно і правильно, але мистецтво — це
випадковість, інколи навіть помилка,
яка стає знахідкою. Тому талановитий
живопис буде завжди!
Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО
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перлини світу
арк „Софіївка“ — шедевр світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII — початку XIX сторіч. Майже
П
155 гектарів дивовижної краси на околиці старовинного міста пощастило побачити наприкінці літа авторці
цих рядків

Одне із семи чудес України

Уманське диво — спадок
великих почуттів

Світлини Софії Матвіїв

Парк заснував польський маґнат Станіслав Потоцький 1796 року на честь
дружини Софії і подарував їй до дня
іменин у 1802 році. З такої романтичної
історії починають екскурсоводи свою
розповідь про „Софіївку“, запрошуючи
до головного входу, з якого починається парк. За ним йде центральна алея,
якою можна здійснити приємну подорож у кареті. Але ми, нехтуючи таким
романтичним транспортним засобом,
йдемо освоювати „Софіївку“ пішки, як
свого часу робили Іван Котляревський,
Тарас Шевченко, Володимир Сосюра,
Максим Рильський. Під час прогулянки
старовинними алеями парку до поетів
часто приходила муза, тож їздити в
„Софіївку“ ще з давніх-давен любили.
Уманським парком найкраще
мандрувати рано-вранці або в будні
дні. Суботній чи недільний полудень — місцевий „високий сезон“,
коли туристів у парку мало не стільки
ж, скільки дерев. Екскурсоводи чітко
дотримуються заздалегідь розроблених маршрутів та хронометражів, а
ледве виплутаєшся з їхніх професійних
капканів, як на тебе починають полювати власники сувенірних крамничок.
А є ж ще фотографи, гондольєри, студенти сусідньої Аграрної академії, які
стежать за парком…
Крім екскурсій, у парку можна поплавати на паромі, гондолі, пропливти
на човні підземною річкою Ахерон,
покататися на конях, катамаранах і
веслових човнах, сфотографуватися
у строях, які були модні у ХІХ столітті.

Особливості та нюанси
Про красуню-дружину графа тут нагадує все: від назви парку до численних
видань, якими заповнені сувенірні
прилавки. До речі, сучасна „Софіївка“
не дуже схожа на зелений рай часів
Софії Потоцької. У 1836 — 1859 рр.
парк називали „Царициним садом“, а
тодішні головні садівники з академіком архітектури А. Штакеншнейдером
значно вдосконалили його.
Не надто обізнаним у тонкощах паркового мистецтва туристам пояснюють,
що „Софіївка“ є зразком англійського парку, в якому правила диктує сама природа
і тільки злегка торкається рука людини.
Парк створено у майже безлісій
місцевості, розчленованій річкою
Кам’янкою, балками та ярами, які врізалися у гранітне підложжя, що часто
виходило на поверхню. На окремих ділянках тут висаджено місцеві та екзотичні рослини, тоді ж збудували й перші архітектурні споруди та прикрасили
„Софіївку“ скульптурою, переважно
античною. За задумом архітектора,
парк мав бути наочною ілюстрацією до
окремих частин поем Гомера „Іліада“
та „Одіссея“. Статуї грецьких богів, що
їх свого часу Потоцькі замовляли у
Европі, зберігаються в музеї парку. Ми
ж можемо милуватися тільки копіями.

Таке є тільки тут
Парк має статус науково-дослідного інституту Національної академії наук України,
тут росте понад 2000 видів дерев і кущів.
Серед неординарних пам’яток „Софіївки“ — фонтан „Змія“. Це стовп води,
висотою 12 — 16 метрів, розміщений

посеред Нижнього ставу у вигляді відкритої пащі. Вода надходить до фонтану підземним водогоном, викладеним
з гранітного тесаного каменю. Кажуть,
такий символ обрали для того, щоб зобразити жіночу мудрість. Оригінально.
Ще в „Софіївці“ знаходиться неймовірне чудо природи. Велика гранітна брила, вагою понад 300 тонн
(!), утримується лише на трьох точках.
Надійність цієї споруди перевірила
сама природа — у 1838, 1976 та 1986
роках, коли в Умані траплялися значної
сили землетруси, споруда залишилась
неушкодженою. Це місце називають
Гротом страху та сумніву. Вдала назва.
Варто зазначити, що кріпаки Потоцького будували на совість, адже за
214 років „Софіївка“ витримала три
землетруси та кілька потужних повеней!
Парк прикрашають і штучні скелі
(Левкадська, Тарпейська), кам’яні гроти
(Венери, Горішок), павільйони (Флори,
Рожевий), альтанки, численні водойми.
А найбільший висічений у природній скелі грот називається Левовий
або Громовий (первісна назва — грот
Каліпсо). Вхід до нього розділений на
дві половини гранітною підпорою.
Недалеко від входу, на правій стіні
залишилися видовбані в стіні рядки
польською мовою, які належать Станіславу Потоцькому: „Забудь тут … про
нещастя і прийми щастя віще, якщо ж
ти щасливий, то будь ще щасливішим“.
У 1929 році цей чарівний куточок
оголошено заповідником. У 2004-му
„Софіївка“ отримала статус Національного дендрологічного парку, а в
2007-му її було названо одним із семи
чудес України.
Софія МАТВІЇВ
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увага, увага, увага!

Хто „Аудиторію“ читає — подарунки гарні має
Шановні студенти, викладачі, друзі! У день свого народження „Аудиторія“ прагне подарувати радість тим, хто її любить і
читає. Тож двадцятеро тих, котрі 8 жовтня першими оформлять річну передплату на нашу газету (вартість передплати
для студентів 30 грн., для працівників 40 грн.), у подарунок
від редакції отримуватимуть впродовж року щоквартально
квитки на дві особи у львівські театри за попереднім замов-

ленням. Крім цього, копії квитанцій про передплату візьмуть
участь у лотереї, в якій розігруватимуться гарні призи.
Для оформлення передплати вас чекають у редакції
8 жовтня з 9 год. ранку (кімн. 103 гол. корпусу Львівської
політехніки).
„Аудиторія“ любить своїх читачів. День газети — ваш
щасливий день!

Кросворд
Горизонтально:
5. Великий безформенний кусок каменю, льоду. 6. Автор
роману „Код да Вінчі“. 7. Африканська антилопа. 9. Коштовний камінь. 10. Спортивне змагання на автомобілях. 12. Приміщення корабля, де встановлені машини,
механізми і де поміщають багажі. 13. Ріка в Пакистані.
15. Майданчик для гри в теніс. 17. Білий хліб довгастої
форми. 18. Дрібний плід хлібних злаків. 20. Порода мисливських собак. 23. Великий хижий звір родини котячих;
кугуар. 24. Покрівельний матеріял. 25. Сукупність рядків,
на які розкладається зображення на екрані телевізора.
27. Почесна відзнака, нагорода за заслуги. 28. Найманий
вбивця. 29. Український телеканал. 30. Найбільший у світі
літак, створений у ХХ ст. під керівництвом О. Антонова.
31. Вертикальна частина будови. 32. Кипляча або дуже
гаряча вода; кип’яток. 36. Український козацький діяч,
гетьман Війська Запорозького, соратник І. Мазепи. 37. Держава в Азії з найвищою горою на Землі. 38. Італійський
композитор, автор опери „Отелло“. 39. Крайня південна
точка Південної Америки, мис в архіпелазі Вогняна Земля. 40. Роман Е. Л. Войнич. 41. Гараж для літаків. 43. Гроно
калини. 44. Відкрита кімнатна піч. 45. Городня рослина,
яку використовують як ароматичну приправу для страв та
для соління огірків, помідорів. 46. Орган зору. 48. Ведмідь
у „Книзі джунглів“ Дж. Р. Кіплінґа. 49. Здатність матеріялів
протидіяти зміні їхньої форми. 50. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 51. Чоловічий голос. 52. Опера
Шарля Ґуно. 53. Окрема кімната в готелі.
Вертикально:
1. Людина, яка має хворобливий потяг до письменства,
але позбавлена літературного хисту. 2. Хлопець, якого
виховував Акела, а вчили Багіра, Каа. 3. Безглуздя, нісенітниця. 4. Другий примірник документа, що має однакову
з оригіналом юридичну силу. 8. Свідоме перебільшення
зображуваного, контрасти реального й химерного, трагічного та комічного в літературі та мистецтві. 11. Граф із
роману Б. Стокера. 14. Спільне обговорення, вирішення
відповідних питань; засідання. 16. Ортопедична устілка.

хіт-парад

Склала Христина ВЕСЕЛА

17. Іспанський футбольний клуб. 18. Фахівець із розведення, годування та використання сільськогосподарських
тварин. 19. Зоолог, який вивчає птахів. 21. Ефектний,
незвичайний номер у цирковій або естрадній програмі.
22. Раб-боєць на арені Колізею. 26. Місце роздрібного
продажу продуктів харчування. 28. Місто з музеємзаповідником „Могила Т. Г. Шевченка“. 33. Представник
великого капіталу з політичною владою. 34. Місто у Вірменії, яке в кінці ХХ ст. зруйнував землетрус. 35. Тисячна
частка числа. 42. Жанр газетно-журнальної публіцистики.
44. Французький педагог, історик, ініціятор та організатор сучасних Олімпійських ігор. 46. Шлях руху планети.
47. Українське жіноче ім’я.
Рубрику веде Софія МАТВІЇВ

Хай переможе ваш кумир!

Запекла боротьба за лаври переможця точилася цього разу
на сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua. 4 жовтня, у
день підбиття підсумків, результати вийшли неочікувані та
цікаві. Третю сходинку посіла композиція „Цей вечір твій“
гурту „Дивні“ (14,3% голосів). На другому місці — дві пісні:
„Тебе це може вбити“ від „Скаю“ та „Відпустка“ від „ВВ“.
Обидві набрали по 19% голосів. А перемогла популярна

нині композиція „Більше для нас“ від ветеранів музіндустрії
„Океану Ельзи“, набравши 23,8% голосів. Переможця цього
разу не вгадав ніхто.
За нових учасників нашого музичного конкурсу можна
голосувати до 18 жовтня. Надсилайте свій музпрогноз на
адресу info@polynet.lviv.ua, або на сторінку vkontakte.ru/
id10384946. Бажаємо музичних перемог!
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Згідно зі Законом України, який набирає чинности
з 1 січня 2011 року, запроваджено єдиний соціяльний внесок

Про збір та облік єдиного соціяльного внеску
Мета закону — створення умов для
уникнення дублювання Фондами соціяльного страхування та Пенсійного
фонду функцій, пов’язаних із формуванням страхових коштів:
• скорочення обсягу роботи щодо
облікування платників страхових
внесків;
• збору коштів;
• формування та ведення інформаційної системи відомостей про
застрахованих осіб;
• забезпечення прийому звітности;
• здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння
внесків, зменшення кількости
перевірок щодо сплати внесків до
цільових страхових фондів.
Законом передбачено об’єднати
функції щодо збору страхових внесків
та контролю за їх сплатою одним органом — Пенсійним фондом України.
Передбачено, що Пенсійний фонд
України також буде вести Державний
реєстр соціяльного страхування (реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб), що забезпечить більш
повний доступ до інформації для застрахованих осіб щодо страхових прав,
які вони набули.
Запровадження єдиного соціяльного внеску дозволить значно спростити взаємодію платників із фондами
соціяльного страхування. Це стосуватиметься також і адміністративних витрат роботодавців на оформлення платежів, підготовку та подання звітности,
кількість яких значно скоротиться.
Механізм обчислення, нарахування і сплати єдиного соціяльного внеску
функціонуватиме за тим же принципом, за яким здійснюється сплата страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування.
Розмір сплати єдиного внеску буде
визначатися відповідно до класів
професійного ризику виробництва
з урахуванням видів їх економічної
діяльности.
Законом передбачено 67 класів
професійного ризику виробництва,
розмір єдиного внеску встановлено
від 36,76 відсотка (для 1-го класу ризику) до 49,7 відсотка (для 2-го класу
ризику) визначеної бази нарахування.
Якщо страхувальник провадить
господарську діяльність за декількома
видами економічної діяльности, то

під час визначення розміру єдиного
внеску враховують клас професійного ризику виробництва за основним
видом його економічної діяльности.
Для бюджетних установ єдиний
внесок установлено у розмірі 36,3
відсотка визначеної бази нарахування.
Для платників, які використовують
працю найманих працівників із числа
осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіяції (пілоти, штурмани,
бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, пілоти-наглядачі), і бортоператорів, які виконують спеціяльні роботи
в польотах, єдиний внесок встановлено
окремо за ставкою 45,96 відсотка визначеної бази нарахування для цих осіб.
Для платників, які використовують працю найманих працівників
за договорами цивільно-правового
характеру, встановлено єдиний внесок у розмірі 34,7 відсотка винагороди
за цивільно-правовими договорами.
Для платників, які виплачують грошове забезпечення, єдиний внесок
установлено у розмірі 34,7 відсотка
суми грошового забезпечення.
Єдиний внесок для платників, які
виплачують допомогу з тимчасової
втрати працездатности, встановлено у
розмірі 33,2 відсотка суми допомоги
з тимчасової втрати працездатности.
Єдиний внесок для підприємств,
установ і організацій, в яких працюють
інваліди, встановлено у розмірі 8,41
відсотка визначеної бази нарахування.
Єдиний внесок для підприємств
та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких
кількість інвалідів становить не менш
як 50 відсотків загальної чисельности
працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не
менш як 25 відсотків суми витрат на
оплату праці, встановлено у розмірі 5,3
відсотка визначеної бази нарахування.
Єдиний внесок для підприємств та
організацій, громадських організацій
інвалідів, в яких кількість інвалідів
становить не менше ніж 50 відсотків
загальної чисельности працюючих, і
за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менш ніж 25
відсотків суми витрат на оплату праці,
встановлено у розмірі 5,5 відсотка
визначеної бази нарахування.
Для працівників — громадян
України, іноземців та осіб без гро-

мадянства [які працюють на підприємствах, установах, організаціях,
в инших юридичних осіб; у фізичних
осіб-підприємців на умовах трудового
договору (контракту)] встановлено
утримання єдиного внеску зі суми нарахованої заробітної плати у розмірі
3,6 відсотка.
Для найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах
УТОГ, УТОС, установлено утримання
єдиного внеску зі суми нарахованої заробітної плати у розмірі 2,85 відсотка.
Для найманих працівників, які
працюють за договорами цивільноправового кодексу, встановлено
утримання єдиного внеску у розмірі
2,6 відсотка від сум винагороди за
цивільно-правовими договорами.
Для найманих працівників, які
працюють на посадах, робота на
яких зараховується до стажу, що дає
право на одержання пенсії відповідно до таких законів України: „Про
державну службу“, „Про прокуратуру“,
„Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів“, „Про наукову і науковотехнічну діяльність“, „Про статус народного депутата України“, „Про Національний банк України“, „Про службу
в органах місцевого самоврядування“,
Митного кодексу України, Положення
про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України
від 13 жовтня 1995 року, а також для
льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіяції (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, пілотів-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціяльні роботи
в польотах, встановлено утримання
єдиного внеску у розмірі 6,1 відсотка
зі суми нарахованої заробітної плати.
Для найманих працівників, які
отримують грошове забезпечення,
встановлено утримання єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка від суми
грошового забезпечення.
Для найманих працівників, які
отримують допомогу з тимчасової
втрати працездатности, встановлено
утримання єдиного внеску у розмірі 2
відсотки суми допомоги з тимчасової
непрацездатности.
Пенсійний фонд Залізничного
району міста Львова
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Многая літа!

увага: фотоконкурс!

Щиро вітаємо з Днем народження
проректора з економічних питань — головного бухгалтера
Львівської політехніки
Анатолія Степановича МОРОЗА.

Хто запізнився — все одно
встигає!

Н

а численні прохання читачів „Аудиторія“ продовжує термін подання робіт на фотоконкурс
„Таємниці моєї країни“ до 1 листопада.
Фотовиставка проходитиме в рамках святкування
Дня студента. Співорганізатором конкурсу виступає
Колегія і профком студентів та аспірантів Львівської
політехніки.
Роботи приймаємо за адресою: Львів, вул. Бандери, 12, головний корпус Львівської політехніки,
кімн. 229, редакція тижневика „Аудиторія“ .
Умови участи в конкурсі — у ч. 26. Телефон для
довідок: 258 26 08.

Нехай цвітуть під небом синьооким,
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
А Господь Бог дарує ласку
На многії та благії літа.

експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
9 жовтня — „Аїда“ (опера). 18.00.
10 жовтня — „Лебедине озеро“ (балет).
12.00; „Ріголетто“ (опера). 18.00.

13 жовтня — „Сорочинський ярмарок“.
15.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

7 жовтня — „Пеппі Довгапанчоха“. 13.00.
8 жовтня — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.30.
10 жовтня — „Дикі лебеді“. 12.00; 15.00.
12 жовтня — „Чарівник смарагдового
міста“. 12.00.
13 жовтня — „Вперед, кошеня“. 11.00.

7 жовтня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
8 жовтня — „Шаріка“. 18.00.
10 жовтня — „Криза“. 12.00.

Будинок орґанної
та камерної музики

Камерна сцена

7 — 12 жовтня — VIII Фестиваль давньої
музики у Львові „Музичний
Львів спадщини Габсбурґів“ за
участю українських та іноземних
виконавців. 19.00.

6 жовтня — „Або-Або“ (за листами та
спогадами О. Теліги). 17.00.

Муніципальний театр
7 жовтня — „Лісова пісня“ (прем’єра).
16.00.
9 жовтня — „Лісова пісня“. 18.00.
10 жовтня — „Пригоди невгамовного
Зайчика і Червоної Шапочки“. 12.00;
„Скандал без антракту“. 18.00.

О С В І Т Н І Й

Львівська обласна філармонія
13 жовтня — вечір, присвячений
90-річчю від дня народження
зв’язкової Головного Командира
УПА Романа Шухевича Ольги
Ільків — „Роксоляни“. 19.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №
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Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мазуркевич Лілії Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галько Наталії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дрокова Вадима Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іванейка Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток № 09080556,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Артамонова Олександра Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Маковецької Юлії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковалика Андрія Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Луцишин Марії Миколаївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07531440, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Війтович Галини Олександрівни.

Т И Ж Н Е В И К

Головний редактор — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступники головного редактора —
Тетяна ПАСОВИЧ, Роман КІНДРО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія Павлишин
культури та дозвілля — Софія МАТВІЇВ
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Логотип, дизайн та комп‘ютерне складання —
Павло ПРОЦІВ
Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису.

„ АУД И ТО Р І Я “

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій. За зміст і достовірність рекламних
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