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Назар Павлентій, студент першого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Ходжу з батьками на Шевченкове свято“
Я — з Винник, там у нас є музична школа №9, де завжди організо-
вують Шевченкове свято. Ми з батьками майже щороку буваємо 
на ньому. А в школі я й сам виступав на шевченківських заходах.

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА

[Ваша дУМка]

Як Ви вшановуєте пам’ять Тараса Шевченка?
Березень традиційно про-

ходить в Україні під знаком 
шевченка. Так, минулого 
тижня у Політехніці відбулися 
читання творів Кобзаря. У 
Києві ж у день народження 
поета вручали Шевченківські 
премії. Сьогодні — сумний 
ювілей, 10 березня минає 150 
років від дня смерти Тараса 
Шевченка — цій даті присвя-
чено різні заходи, у Політехні-
ці також відбудеться вечір на 
вшанування пам’яти Кобзаря.

Напередодні шевченківських 
днів ми запитали політехніків, 
як (і чи) долучаються вони 
до відзначення знаменних 
для кожного українця дат. Як 
виявилось, у цьому молоді 
люди були куди активнішими 
в школі, а от в університеті 
таке їх цікавить набагато 
менше. Хоча, зрештою, дехто 
й зараз охоче бере участь у 
шевченківських заходах.

а от найсумніший висновк, який 
напрошується з опитування: 
студенти по суті нічого не 
знають про шевченківську 
премію. І якщо про існування 
відзнаки краєм вуха чули, 
то назвати її лавреатів чи 
те, кому і за що вона вруча-
ється, не зміг ніхто. І навіть 
резонанс, що виник цьогоріч 
навколо Василя Шкляра з 
його „Чорним Вороном“ (зви-
нувачення автора в антиросій-
скості, прохання письменника 
перенести вручення йому 
премії й відсутність його 
прізвища у президентському 
указі про присудження від-
знаки), теж наче й не зачепив 
студентство. Так, звісно, у 
спудеїв (тим більше техні-
ків) — свої інтереси, назагал 
далекі від літератури, але з 
иншого боку, йдеться ж про 
вихованців університету (!) і 
про найвищу мистецьку від-
знаку України…

Власне, саме час нагадати про 
ініціятиву „аудиторії“: запро-
шуємо студентів поділитися 
думками про книжку „Чорний 
Ворон“. Свої міркування над-
силайте на info@polynet.lviv.ua 
або приносьте текст безпосе-
редньо в редакцію газети. 

Олександр Савчук, студент другого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Читаю і шукаю щось нове“
До 9 — 10 березня намагаюся вивчити якийсь твір Шевченка. Цьо-
горіч долучився до читань у Політехніці. Я вибрав твір „Ісая. Глава 
35 (подражаніє)“. „Кобзар“ же — неповторний, у ньому постійно 

треба шукати щось нове. У шевченківські дні  також читаємо вірші в Студентському 
братстві Львівської політехніки, беремо участь в організації „Шевченко-фесту“.

Тетяна Бундзяк, студентка першого курсу Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Знаю напам’ять твори Шевченка“
У школі, а згодом у коледжі долучалася до таких заходів, як де-
кламування поезії, конкурс стінгазет. Знаю напам’ять твори Тараса 
Шевченка, зокрема „Долю“, „Мені однаково“, деякі уривки.

Наталія Терех, студентка третього курсу Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Не вистачає часу“
Для такого вшанування якось не було можливости і, зрештою, на 
це не завжди вистачає часу: робота, навчання. Про шевченківські 
читання й вечір у Політехніці нічого не знала, але із задоволенням 
пішла б на котрийсь із цих заходів.

Володимир Сухопляс, студент першого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Школярем був у Каневі“
Ще школярем я був у Каневі, де є великий музей, присвячений 
життю і творчості Тараса Шевченка. Також у школі як глядач від-
відував урочистості, присвячені цій постаті. Зараз на такі заходи 
зрештою не ходжу і не дуже цікавлюся ними.

Оксана Мозгова, студентка другого курсу Інституту гуманітарних та со-
ціяльних наук Львівської політехніки:

„Взяла участь у читаннях і концертах“
Цьогоріч я взяла участь у шевченківських читаннях, а також вечорах 
в Оперному театрі та Політехніці. Я люблю поезію Тараса Шевченка: 
вона була, є і буде актуальною, а в „Кобзарі“ ми можемо знайти 
відповіді на всі запитання, які турбують нас і тепер.
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Закінчення на 4 с. →

Конференція  на  цю  тему 
відбулася 4 березня у Львів-
ській політехніці. Її організу-
вав Центр міжнародних  та 
порівняльних досліджень за 
підтримки Львівської облас-
ної державної адміністрації 
та Львівської політехніки. У 
рамках  заходу обговорили 
питання відносин України з 
Росією  та ЕС,  взаємосуміс-
ність політики евроінтегра-
ції України та її стратегічного 
партнерства з РФ, можливі 
напрями співпраці між Киє-
вом, Брюсселем і Москвою.

На початку учасників за-
ходу привітали голова ЛОДА 
Михайло Цимбалюк, місь-
кий  голова Львова Андрій 
Садовий  і перший прорек-
тор Політехніки Володимир 
Павлиш.  Голова  Коміте-
ту  в міжнародних  справах 
Держдуми  РФ  Костянтин 
Косачов наголосив на тому, 
що для України важливою 
є співпраця і з ЕС, і з Росією, 
а  протиставлення  одного 

вектора иншому є шкідли-
вим  і штучним.  А  депутат 
Европарламенту, співголова 
Комітету  парламентського 
співробітництва Україна — 
ЕС Павел Коваль  (Польща) 
акцентував  на  европей-
ських перспективах України 
(за  його  словами,  цей  рік 
важливий  для  нас,  адже 
мали б  завершитись пере-
говори щодо угоди про зону 
вільної торгівлі та угоди про 
асоціяцію між Україною та 
ЕС). Европарламентар також 
окреслив можливі зустрічні 
кроки: від України — чітке 
усвідомлення й легітимація 
европейського вектора, го-
товність до реальної модер-
нізації, від ЕС — безвізовий 
режим для українців, адже, 
на думку доповідача, нині 
співпраця між країнами — 
це відносини на рівні насам-
перед суспільств, а не пре-
зидентів і прем’єрів. Власне, 
досвідом  модернізації  з 
присутніми  (викладачами 

та  студентами)  поділився 
й Надзвичайний  та Повно-
важний Посол Фінляндії  в 
Україні Крістер Мікелссон.

Про тенденції міжнарод-
них відносин  і можливості 
розвитку України  говорили 
також заступник голови ко-
мітету  ВРУ  у  закордонних 
справах, Президент ЦМПД 
Леонід Кожара, перший за-
ступник  голови парламент-
ського комітету з питань наці-

ональної безпеки та оборони 
Сергій Гриневецький та по-
сол,  генеральний директор 
ЦМПД Анатолій Орел.

Після доповідей відбула-
ся дискусія. Більшість запи-
тань адресували Костянти-
нові Косачову (зокрема про 
ціну на газ для України, об-
шук в бібліотеці української 
літератури у Москві та ин.).

Ірина ШУТКА

Зустрілися теорія 
і практика 

Для студентів другого курсу  Інституту 
архітектури лекція з архітектурного кон-
структивного рішення малоповерхового 
будинку для однієї родини розпочалася 
незвично вже тому, що її проводили в 
авдиторії, де зазвичай відбуваються за-
хисти дисертацій. Окрім того, праворуч 
і ліворуч уздовж стін були розміщені дві 
виставки: проєкти львівських студентів-
архітекторів та світлини однородинних 
пасивних  (енергоощадних) будинків, 
споруджених за проєктами німецьких 
фахівців. Завдяки вдалому плануванню 
та спеціяльному  інженерному облад-
нанню такі будинки в Европі спожива-
ють приблизно на дві  третини енергії 
менше, ніж звичайні.

— Хочу  відійти  від  стандартного 
підходу  викладання лекції,  бо  є  на-
года  провести  лекційні  заняття  у 
вигляді наукового семінару, ознайо-
мити студентів з виставкою, яку нам 
на  кілька днів  надала безкоштовно 
Київська  філія  спільної  німецько-
української  фірми  „gtr“,  —  каже 
доцент  кафедри  архітектурних  кон-
струкцій, завідувач відділу сонячної 
архітектури Львівської філії Інституту 
пасивного будівництва (громадської 
неприбуткової  організації)  Геннадій 
Казаков. — Я  скористався  нагодою 
поєднати  теорію  з  практикою,  по-
рівняти  европейські  інформаційні 
стенди з розробками наших студен-
тів. Крім цього, на нашому семінарі 
виступив представник Київської філії 
фірми „Ізовер“ Ігор Зелінський, який 

розповів студентам про сучасні уте-
плюючі матеріяли, що  їх виготовляє 
фірма для пасивних будинків. 

Студенти з цікавістю слухали виступ 
Геннадія Казакова, який завжди прово-
дить свої лекції змістовно, наповнює їх 
найсвіжішими фактами, що стосуються 
пасивного будівництва, певними його 
градаціями, чинниками, що конкретно 
стосуються „теплих“ конструкцій.

— Знайомлячи студентів з  ідеями 
пасивного будівництва, намагаємося 
вивести їх із замкненого кола, вчимо 
не лише проєктувати, а й знайомимо 
з тим, що роблять у тій царині евро-
пейські  архітектори, —  продовжує 
Геннадій Казаков. — Отримані на на-
шій кафедрі знання студенти других —  

конференція

ЕС — Росія — Україна: у пошуках нових 
модальностей партнерства
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дедалі частіше викладачі Львівської політехніки намагаються відійти від звичного шаблону читання лекцій 
студентам, поєднуючи наочно теорію з практикою, запрошуючи на заняття випускників, бо, власне, за-

цікавлені у тому, щоб зі стін університету виходили висококваліфіковані фахівці

Заняття студентів стають цікавіші
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четвертих курсів використовують у своїх 
курсових проєктах. Робимо все для того, 
щоб наші студенти-архітектори в майбут-
ньому йшли в ногу із сучасною технологі-
єю. А оскільки роль архітектора у такому 
будівництві — найголовніша, то намага-
ємося дати їм якнайбільше потрібної ін-
формації. Для нас важливо, щоб майбутні 
фахівці  сліпо не дублювали німецьких 
архітекторів, а шукали своє, національне 
бачення таких пасивних будинків.

Ділитися своїми 
професійними надбаннями 

стане традицією

Цього дня на лекцію до  студентів  груп 
ДК-21  і ДК-22  спеціяльности  „Докумен-
тознавство  та  інформаційна діяльність“ 
Інституту  гуманітарних  та  соціяльних 
наук  завітали його недавні  випускники 
Сергій  Черешньовський  та  Людмила 
Новгородська. Виступити перед  студен-
тами, поділитися своїм досвідом роботи 
їх  запросила  доцент  кафедри  історії, 
теорії та практики культури Марія Комо-
ва. Першим до слова запросили Сергія. 
Розповідаючи  про  адаптацію молодих 
спеціялістів, колишній випускник відзна-
чив, що, лише влаштувавшись на роботу, 
зрозумів,  яким  предметам  свого  часу 
надав недостатньо уваги.

— Хочу застерегти вас, аби не повто-
рювали мої помилки, — наголосив Сер-

гій. — Працюючи головним спеціялістом з 
питань фізичної культури та спорту Львів-
ської облдержадміністрації,  відповідаю 
за документознавство, маю також певні 
обов’язки як  комп’ютерний адміністра-
тор. Очевидно, що пропущене довелося 
вчити самотужки. Спочатку, як і ви нині, я 
не уявляв, ким працюватиму після навчан-
ня. Тепер бачу, що обрав правильний фах, 
от  тільки  зараз мені його  замало,  тому 
здобуваю ще й юридичну освіту.

На відміну від Сергія, Людмила Новго-
родська працює у Львівській політехніці 
інженером-програмістом  лабораторії 
інноваційних навчальних технологій уні-
верситетського Центру  інформаційного 
забезпечення.  Її  розповідь  стосувалася 
використання інформаційних технологій 
у навчальному процесі.

Цього дня за студентські лави сіли й 
аспіранти кафедри Юля Коваль, Наталя 
Панас,  Тетяна  Гавриленко  та  Ярослав 
Лисейко.

— Гадаю, такі лекції мають стати до-
брою  традицією, — вважає Наталя Па-
нас. —  Практичний досвід наших випуск-
ників  корисний для нас  усіх. Нам лише 
варто вміло скористатися ним.

Марія Комова впевнена, що такі лекції, 
які  3 березня провели вперше,  стануть 
традиційними: орієнтуючись на конкрет-
ний життєвий приклад, у студентів збіль-
шуватиметься мотивація до навчання.

Катерина ГРЕЧИН

→ Закінчення. Початок на 3 с.

[СТУдІї]

уточнення

У попередньому числі „Аудиторії“ (ч. 7 за 3 — 9 березня 2011 р.) у публікації „Наукова робота: 
підсумки та перспективи“ (с. 4) вкралась прикра неточність. В останньому абзаці назву 
роботи, висунутої на здобуття Державної премії у галузі освіти, слід читати „Розроблення, 
впровадження та науково-методичний супровід системи ступеневої інженерної освіти в 
умовах трансформації економіки України“.

нове у навчанні

Заняття студентів стають цікавіші

[•] Сергій Черешньовський ділиться зі 
студентами своїм досвідом роботи

[•] Перед студентами виступає Ігор Зелінський
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Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту ніколи не 
виступало за скорочення 
державного замовлення у 
вищих навчальних закладах, 
запевнив міністр Дмитро 
Табачник. Він додав, що міні-
стерство пропонує збільшити 
держзамовлення на технічні 
й інженерні спеціяльності та 
скорочувати його на ті спе-
ціяльності, які не затребува-
ні — економістів та юристів.

директор Українського центру 
оцінювання якости освіти Іри-
на Зайцева під час інтернет-
конференції розповіла, як 
перевірити свою реєстрацію 
на ЗНО-2011, котра закінчи-
лася 28 лютого. За її словами, 
на сайтах регіональних центрів 
оцінювання якости освіти існує 
сервіс самостійної перевір-
ки стану реєстрації. Можна 
також зателефонувати у ре-
гіональний центр й отримати 
роз’яснення більш докладно. 

депутати Львівської обласної 
ради скерували звернення до 
Президента Віктора Януко-
вича, Голови Верховної Ради 
Володимира Литвина щодо 
неприпустимости ухвалення 
законопроєкту „Про вищу 
освіту“ (реєстраційний номер 
7486-1), інформує прес-
служба ЛОР. Депутати про-
понують не розглядати його 
в першому читанні, а також 
продовжити громадське обго-
ворення концептуальних пози-
цій, які мають бути відтворені 
в законі про вищу освіту.

до кінця 2011 року абітурієнти 
зможуть подавати заяви на 
вступ до вишів III — IV рівнів 
акредитації за допомогою 
електронних технологій через 
інтернет, заявив під час висту-
пу в парламенті міністр дмитро 
Табачник. Він зазначив, що за 
2010 рік Міністерством за до-
помогою фахівців Харківського 
національно університету 
радіо електроніки було розро-
блено програму електронного 
вступу до навчальних закладів. 
За його словами, програму 
буде презентовано 12 березня.

За матеріялами інформаґенцій
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У звіті про науково-дослідну роботу 
у Львівській політехніці за 2010 

рік проректор з наукової роботи 
Зорян Піх на засіданні Вченої ради 
навів статистику (кількість залучених 
коштів, кількість проєктів, зокрема 
й міжнародних, число науковців, у 
тому числі молодих науковців та сту-
дентів, котрі займаються науковою 
роботою, кількість опублікованих 
праць — статей, монографій, посіб-
ників, підручників), говорив про ви-
нахідницьку, інноваційну діяльність 
університету, участь у Національній 
мережі трансферу технологій. Про-
понуємо читачам „Аудиторії“ витяги 
з його доповіді.

― Наукові дослідження 2010 року 
виконувалися  на  тлі  реорганізації 
структури і роботи Міністерства осві-
ти  і  науки,  яка ще  триває,  у  частині 
чіткого  розподілу функцій  департа-
ментів у супроводі фундаментальних 
і  прикладних  досліджень,  а  також 
за  затримки фінансування  робіт  за 
спецкошти МОН, зокрема фонду фун-
даментальних досліджень та за держ-
замовленням, —  наголосив  Зорян 
Григорович. — У кінці року Міністер-
ство ініціювало зміни до Положення 
про  конкурсний відбір проєктів для 
виконання фундаментальних та при-
кладних робіт за кошти держбюдже-
ту,  здійснюється ротація  експертних 
комісій Міносвіти  і  переглядаються 
форми експертних висновків до цих 
проєктів, опрацьовуються процедури 
розподілу держбюджетних коштів на 
2012  рік  на фундаментальні  дослі-
дження  та формування  тематичних 
планів цих робіт  у  вишах  груп А  і  Б. 
Але виразною є орієнтація в МОНМС 
щодо  вишів  на  зменшення  числа 
виконуваних проєктів і надання пре-
ференцій при розгляді на конкурсах 
міждисциплінарним  і міжуніверси-
теським проєктам.

У сфері організації наукових дослі-
джень у Політехніці проведено роботу 
з формування пріоритетних напрямів 
наукової діяльности університету, які 
відображають найбільш продуктивні 
інтегровані наукові школи. 

За  словами проректора  з  науки, 
у  Львівській  політехніці  2010  року 
виконували  51  науковий  проєкт  із 
фонду бюджету МОН,  з них 18 про-

єктів завершилось цього року, понад 
300  договорів  на  замовлення  під-
приємств  України,  7  грантів  фонду 
фундаментальних досліджень, 2 про-
єкти за держзамовленням, понад 200 
науково-дослідних робіт за так званою 
кафедральною тематикою, 12 проєктів 
двосторонніх  угод  про міжнародне 
співробітництво,  21  міжнародний 
грант, 4 гранти Львівської політехніки 
для молодих учених, 5 грантів України 
для підтримання наукових досліджень 
молодих учених.

У 2010 році Політехніка викорис-
тала на наукові дослідження близько 
20 млн.  грн. Важливо, що співвідно-
шення залучених коштів (госпдогово-
ри, міжнародне співробітництво тощо) 
для  фінансування  наукових  дослі-
джень до виділених із держбюджету 
у Політехніці  є одним  із найвищих в 
Україні і становить 1,4 відсотка.

Зорян  Григорович назвав роботи 
за  кошти  держбюджету,  де маємо 
найвагоміші  результати:  розробле-
но  ефективні  каталітичні  системи, 
що  покращують  техніко-економічні 
показники існуючих процесів (керів-
ник — професор Віктор  Реутський); 
технологія  одержання  нових  типів 
модифікованих  нафтових  бітумів 
(професор Михайло Братичак);  тех-
нологія  одержання  магнієвмісних 
тугоплавких  керамічних  порошків 
(професор  Ярослав  Вахула);  ієрар-
хічні  нейромережеві  структури  сис-
теми  екстремального  керування 
показниками  електротехнологічної 
ефективності процесу сталеплавлен-
ня  (професор  Орест  Лозинський); 
способи покращення керованості  та 
якості  електроенергетичних  систем 
(професор Юрій Варецький); метод 
діагностування напруженого стану в 
зонах зварних з’єднань різнотовщин-
них труб (професор Василь Осадчук); 
алгоритми  для  систем  управлін-
ня  інформаційними  потоками  для 
оптичних мереж (професор Михайло 
Климаш);  засади отримання  термо-
метричних матеріялів,  елементів  та 
засобів  вимірювання  температур 
(професор Богдан Стадник).

―  За  результатами  завершених 
робіт, НДЧ надіслала листи потенцій-
ним  споживачам наших розробок.  І 
найбільше  зацікавлення  споживачів 
викликали  результати  робіт,  якими 

керували професори Реутський,  Ва-
рецький, Осадчук, Лозинський, — на-
голосив Зорян Піх.

Основні перспективні розробки, які 
потенційно придатні для  укладання 
ліцензійних угод, для контрактів: ска-
нуючий телевізійний мікроскоп (керів-
ник — професор Іван Прудиус), методи 
отримання  синтетичних  гібридних 
носіїв нанорозмірних водних  систем 
доставки ліків (ст. н. с. Олександр За-
іченко), нанотехнології еквівалентного 
закріплення  полімерного  каркасу 
гідрогелю  до  полімерної  поверхні 
(професор Станіслав Воронов), систе-
ми енергоефективного керування  та 
регулювання режимів плавлення дуго-
вої печі (професор Орест Лозинський), 
комп’ютерний симулятор генераторної 
установки напівпровідникової системи 
збудження  (професор Омелян Плах-
тина),  технологія формування нано-
структур почерговими фоточутливими 
напівпровідниковими  та магнітоак-
тивними наношарами (професор Іван 
Григорчак).

Зорян  Григорович  наголосив  на 
тому, що  завдяки  участі  підрозділів 
Львівської політехніки в інноваційних 
форумах,  презентаціях,  тренінгах  за 
участю іноземних фахівців, виконання 
TEMPUS-проєкту  за цим  спрямуван-
ням, організації  першого фестивалю 
освіти  і  науки  університет  став  клю-
човою установою, на яку покладають 
надії  як на лідера  інноваційних про-
цесів регіону.

Важливий аспект наукової роботи 
Політехніки — міжнародна  співпра-
ця. Цього  року  працівники Політех-
ніки  виконували  21  грант  (з  них  11 
колективних,  10  індивідуальних  на 
проведення  наукових  досліджень 
та на стажування), 12 госпдоговорів 
на  замовлення  закордонних  фірм 
та  установ.  Загальний обсяг  коштів, 
одержаних  за  результатами  між-
народного  науково-технічного  спів-
робітництва, — 1,6 млн.  грн.,  з  них 
1,15 млн. грн. (71,8 %) — міжнародні 
госпдоговори, 172 тис. грн. (10,8 %) ― 
кошти за рахунок колективних грантів 
(переказано на рахунок  університе-
ту), 278 тис. грн. (17,4 %) — за кошти 
міжнародних  договорів  під  егідою 
МОН.

Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ

з перших уст

Львівська політехніка успішна  
в наукових дослідженнях
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Перспективний науковець — це про аспіранта кафедри гідравліки та сантехніки Львівської політехніки Василя 
Бошоту, який досліджує можливості використання ексфільтраційних траншей

[СТУдІї]

Добрий старт
Вирішивши піти шляхом бать-
ка, який „все життя займа-
ється будівництвом“, Василь 
Бошота вступив в ІБІД, обрав 
спеціяльність  „Водопоста-
чання та водовідведення“. Як 
згадує, перший курс для нього 
був важким, перша сесія — 
своєрідною перевіркою влас-
них можливостей. Та з цим 
хлопець упорався непогано, 
„побачив, на що спроможний, 
повірив у свої сили“ — і на-
ступні сесії, закономірно, вже 
складав на відмінно.

Успіхи  в  навчанні  під-
штовхнули до участи в олім-
піяді. Так, на п’ятому курсі за 
підсумками  кафедральної 
олімпіяди  зі  спеціяльності 
хлопець  (разом  з иншими 
політехніками) представляв 
рідний університет на всеу-
країнському турі олімпіяди в 
Києві, там посів 8 місце.

Перші кроки в науку

А  от  перші  кроки  в  науку 
Василь зробив на третьому 
курсі, коли виступив на кон-
ференції. Й наступного року 
непогано  зарекомендував 
себе на кафедральній  (здо-
був 2-ге місце), а  також на 
загальноінститутській  сту-
дентській науково-технічній 
конференціях (3-тє місце).

Визначитись  із  напря-
мом  досліджень  юному 
науковцеві допоміг доцент 
кафедри гідравліки та сані-
тарної  техніки Володимир 
Жук,  який  і  зацікавив  сту-
дента темою ексфільтрацій-
них траншей — інженерних 
споруд, що призначені для 
регулювання, очистки й ви-
користання дощового стоку; 
мають вигляд вузького дов-
гого рова із завантаженням 
різного типу.

— Забудова дедалі нових 
і нових  територій збільшує 
навантаження  на  існуючу 
водовідвідну мережу — від-

повідно  виникає  потреба 
або міняти  колектор  (а це 
величезні капітальні  затра-
ти), або відрегулювати стік 
води.  Перспективним  та 
простим методом регулю-
вання дощових стічних вод є 
фільтрація в  ґрунт, зокрема 
використання  ексфільтра-
ційних траншей, — пояснює 
Володимир Михайлович, 
науковий керівник Василя. — 
Система таких траншей, об-
лаштована вздовж водовід-
відної мережі, дозволяє не 
скидати забруднені стоки в 
річку, не перевантажувати 
очисні споруди й саму водо-
відвідну мережу.

Робота триває

Ексфільтраційні споруди Ва-
силь досліджував  у магіс-
терській роботі  і продовжив 
працювати в цьому напрямі 
й в аспірантурі. Як науковець 
він по-новому підійшов до 
розрахунку площі  траншеї, 
адже, за його словами, визна-
чити правильно габарити спо-
руд — дуже важливо, особли-
во з огляду на вартість земля-
них робіт нині. У планах — і 
вдосконалення конструкції 
траншеї: йдеться про те, щоб 
замінити  її кам’яне заванта-
ження чимось практичнішим, 
до прикладу, пластиковим 
каркасом. Та це — поле для 
майбутніх напрацювань,  а 

про очевидні переваги екс-
фільтраційних траншей аспі-
рант може розповісти вже:

—  Використання  цих 
траншей  дозволяє  змен-
шити пікові  навантаження 
на  инші  споруди  системи 
водовідведення, регулювати 
гідрологічний баланс певних 
територій. Також ці споруди 
є підземними, вони можуть 
бути відкритого й закритого 
типу:  якщо,  скажімо,  тран-
шею накрити шаром рослин-
ного ґрунту, вона буде майже 
непомітною, що актуально і 
для парків,  і для ландшаф-
тних територій.

На сьогодні Василь має 
чимало наукових публікацій, 
зокрема у збірнику матері-
ялів Міжнародної наукової 
конференції молодих учених 
„Геодезія, архітектура та бу-
дівництво — 2009“, у Віснику 
Національного університету 
„Львівська політехніка“ — 
„Теплоенергетика. Інженерія 
довкілля.  Автоматизація“. 
Минулого року його  також 
надрукували  у  виданні  за 
підсумками міжнародної 
студентської  конференції  у 
Рівному, має публікацію  (у 
співавторстві) у Польщі.

Примхи науки

Треба сказати, що Василева 
наукова  сфера має  певну 
специфіку. Скажімо, експе-

риментальна складова. Тран-
шея у лабораторії?.. Чи десь 
посеред міста?.. Таке уявити 
складно.  І  хоч аспірант ра-
зом із науковим керівником 
розробили кілька проєктів 
лабораторних  установок, 
але проводити дослідження 
в лабораторії виявилось не-
доцільно. Та знайшли альтер-
нативу: Василь спроєктував 
і збудував натурну установ-
ку —  траншею на  півтора 
куба — вдома, на подвір’ї у 
рідному Міжгір’ї, що на За-
карпатті.

Цікаво також, що свої до-
слідження аспірант не може 
проводити цілорічно, а лише 
в літній період (або навесні 
чи восени, якщо погода спри-
яє), адже саме тоді „можна 
отримати достовірні резуль-
тати“. Тож тепер Василь має 
час для напрацювання теорії. 
Зрештою, різного роду пере-
шкоди (як-от, погодні) абсо-
лютно не  заважають йому 
цілеспрямовано йти до мети.

Довести справу  
до кінця

Секрет своїх наукових здобут-
ків Василь Бошота пояснює 
просто: каже, зацікавлений 
предметом дослідження. Не-
одмінною запорукою успіху 
вважає також наполегливість 
і  вміння  доводити  справу 
до  кінця.  Як  однозначно 
перспективного  науковця 
аспіранта характеризує і його 
науковий керівник:

— Василь має дуже по-
трібні  і  важливі риси, які  в 
комплексі обіцяють добрий 
результат. Він — вдумливий, 
наполегливий, працьовитий 
та відповідальний, поставле-
ні задачі розглядає з різних 
боків, глибоко аналізує. Тож 
покладаю на нього особливі 
надії: сподіваюся, встигнемо 
вчасно зробити  та успішно 
захистити дисертацію.

Ірина ШУТКА

молода наука

Аспірант Василь Бошота експериментує навіть удома
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Отримання людиною якісної освіти є 
запорукою її успішного працевлашту-
вання  надалі.  В  Україні  розвинено 
широку мережу різноманітних освітніх 
закладів. Держава гарантує кожному 
громадянину безоплатне отримання 
середньої освіти. Та вищу освіту дер-
жавним коштом  громадяни можуть 
здобувати лише на конкурсній осно-
ві. Тому чимало студентів оплачують 
немалу  вартість  навчання  власним 
коштом чи коштом своїх родичів.

Освіта  є  важливою не  лише для 
кожного  громадянина  зокрема,  але 
й для держави загалом. Без освіченої 
нації  розвиток будь-якої  країни при-
речений.  Розуміючи  це,  більшість 
держав намагаються всіляко стимулю-
вати розвиток освіти. І Україна тут не 
виняток. Та враховуючи обмеженість 
бюджетних ресурсів, наша держава не 
може забезпечити безоплатне отри-
мання вищої освіти всім охочим. Од-
нак громадяни, які отримують вищу чи 
середню професійну освіту  власним 
коштом чи коштом своїх родичів, мо-
жуть отримати від держави часткову 
компенсацію вартости навчання.

Часткову  компенсацію  вартости 
здобуття вищої чи середньої професій-
ної освіти громадян реалізують через 
механізм податкової знижки з податку 
на доходи фізичних осіб  (стаття 166 
Податкового кодексу України). Її може 
отримати особа, яка здобуває освіту, 
або будь-який член його сім’ї першо-
го  ступеня  споріднености — батько, 
мати, чоловік чи дружина, дитина.

Суть  податкової  знижки  в  тому, 
що на  її  величину  зменшується опо-
датковуваний  дохід  громадян,  а 
отже й  величина податків,  які  вони 
сплачують.  Зокрема  до  податкової 
знижки належать і витрати на оплату 
вартости  навчання  у  звітному  році. 
Таким чином за рахунок  зменшення 
сплати  податку  на доходи фізичних 
осіб можна  компенсувати  до  15 % 
вартости навчання.

Максимальна величина податкової 
знижки є  законодавчо обмеженою  і 
за кожний місяць навчання дорівнює 
величині  місячного  прожиткового 
мінімуму,  чинного для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового 

року,  помноженого  на  1,4  та  окру-
гленого до найближчих 10  гривень. 
На  2011  рік  ця  величина  становить 
941  ×  1,4  =  1317,4  ≈  1320  гривень. 
До того ж, загальна сума податкової 
знижки за рік не може перевищувати 
суми річного загального оподаткову-
ваного доходу.

Щоб  розрахувати  величину  по-
датку,  який  держава  зобов’язана 
повернути  громадянинові  через 
нарахування  податкової  знижки, 
необхідно  вартість  навчання  за  рік 
помножити на ставку податку на до-
ходи фізичних осіб (15 %). Але якщо 
вартість навчання  за  рік  перевищує 
максимальну  величину  податкової 
знижки (в 2011 році 1320 × 12 = 15840 
грн.),  то  величину  компенсованого 
податку  необхідно  розраховувати, 
виходячи  з  максимальної  величи-
ни  податкової  знижки  (в  2011  році 
15840 × 15 % = 2376 грн.).

Сума  податку  на  доходи  фізич-
них  осіб,  яка  підлягає  поверненню 
громадянинові  через  нарахування 
податкової знижки, не може переви-
щувати суми податку, сплаченої цим 
громадянином  упродовж  звітного 
року.  Тобто,  якщо  загальний річний 
оподатковуваний дохід громадянина 
є менший за вартість навчання, то по-
даткову знижку йому нарахують лише 
виходячи  із  доходу  заробленого.  В 
такому разі право податкової знижки 
варто  передати иншому  члену  сім’ї 
першого  ступеня  споріднености,  в 
якого доходи більші.

Громадянин,  який має намір ре-
алізувати  своє  право  на  податкову 
знижку, повинен до 1 травня наступ-
ного року подати до органу державної 
податкової  служби річну  податкову 
декларацію  з податку на доходи фі-
зичних осіб та вказати в ній витрати, 
пов’язані з оплатою вартости навчан-
ня. Податковий орган здійснює пере-
рахунок податку  з доходів фізичних 
осіб та протягом 60 календарних днів 
після отримання декларації повертає 
громадянину  зайво  сплачені  суми 
податку.

Громадянин, який не скористався 
правом нарахування податкової зниж-
ки  за  звітний рік,  надалі  таке право 

втрачає.  Тобто,  якщо  за  наслідками 
2011  року  громадянин до  1  травня 
2012  року  не  подасть  річну  подат-
кову декларацію  із  вказаними в ній 
витратами на навчання в 2011 році, 
то компенсації  за цей рік він уже не 
отримає, а в деклараціях за 2012-ий 
і наступні роки вказувати витрати за 
2011-ий рік не можна.

Всі витрати, які входять до подат-
кової знижки, повинні бути належним 
чином  задокументовані. Особа,  яка 
претендує на отримання податкової 
знижки  для  компенсації  вартости 
навчання,  повинна мати  укладену 
угоду із закладом освіти та розрахун-
кові документи, які засвідчують факт 
оплати  за  навчання  (квитанції  при-
буткових  касових ордерів, фіскальні 
чеки тощо). При цьому і в договорі (як 
одна зі сторін, що його уклала), і в роз-
рахункових документах повинна бути 
вказана саме та особа, яка претендує 
на отримання податкової знижки, а не 
та, яка навчається. Таким чином, якщо 
угоду укладено з особою, яка не може 
отримати податкову знижку, її доціль-
но переукласти з иншим членом сім’ї 
першого ступеня споріднености, який 
такою знижкою скористатися зможе, 
і після цього сплачувати за навчання. 
Копії  розрахункових документів про 
оплату за навчання необхідно подати 
податковому органу разом із річною 
податковою декларацією з податку на 
доходи фізичних осіб.

Враховуючи  те, що  Податковий 
кодекс  набрав  чинности  з  1  січня 
2011 року, право податкової знижки 
можна  застосувати  лише щодо  ви-
трат і податків, сплачених починаючи 
з цього року, і не швидше, ніж у 2012 
році. Але не варто розчаровуватись. 
Щодо витрат на навчання у 2010 році 
можна застосувати право податкового 
кредиту (передбачене Законом Укра-
їни „Про податок з доходів фізичних 
осіб“,  який  діяв  до  31  грудня  2010 
року), механізм нарахування якого є 
аналогічний механізму нарахування 
податкової знижки.

Любомир ПИЛИПЕНКО,
доцент кафедри обліку та аналі-

зу ІНЕМ Львівської політехніки

коментар фахівця

На початку цього року, тобто з 1 січня 2011, набрав чинности новий Податковий кодекс. Здавалося б, це 
клопіт насамперед підприємців різного рівня. Однак чи має Податковий кодекс вплив на життя чи то, пак, 

на фінансове становище студента? Про це розповідає фахівець

Як отримати від держави компенсацію 
вартости навчання
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У Львівській політехніці високо цінують 
співпрацю з Фізико-механічним інсти-
тутом  ім.  Г.В. Карпенка НАН України, 
серед  ініціяторів започаткування якої 
і  керівник цієї  потужної  академічної 
установи Володимир Панасюк. Завдя-
ки його підтримці в університеті при 
кафедрі зварювального виробництва, 
діягностики та відновлення металокон-
струкцій створено навчально-науковий 
комплекс  з  інженерної механіки, на 
базі якого працюють науковці Фізико-
механічного  інституту,  Інституту при-
кладних проблем механіки  і матема-
тики й  Інституту  інженерної механіки 
та  транспорту Львівської політехніки. 
Спільно дбаємо про майбутнє, а отже 
про розвиток фундаментальних і при-
кладних досліджень  та координацію 
таких досліджень  з  науковими про-
грамами Національної академії наук, 
Міністерства освіти  і науки, молоді та 
спорту України й підготовку фахівців 
для роботи в академічних та галузевих 
науково-дослідних установах. 

Велике значення для популяризації 
й  утвердження молодих  науковців, 
впровадження результатів  їхньої до-
слідницької  роботи  мають  міжна-
родні наукові конференції,  які разом 
проводять Львівська  політехніка  та 
Фізико-механічний інститут НАН Укра-
їни. Володимир Васильович є безпо-
середнім організатором  і керівником 
цих наукових форумів. Вражає  і його 
ставлення до підготовки і проведення 
засідань наукових секцій,  семінарів  і 
нарад. Ми прекрасно усвідомлюємо, 
що завдяки йому і його колегам з ФМІ 
значно підвищується науковий рівень, 
рейтинг  і  ефективність  наукових  зі-
брань. За останні роки ІІМТ Львівської 
політехніки і ФМІ провели спільно III і 
IV Міжнародні наукові  конференції  з 
механіки руйнування матеріялів і міц-
ності конструкцій, VIII  і  IX Міжнародні 
симпозіюми  інженерів-механіків  у 
Львові. Зараз готуємося до проведення 
Х Міжнародного симпозіюму.

Важко переоцінити особисту роль 
Володимира Панасюка  у  створенні  і 
функціонуванні польсько-українсько-
німецьких Літніх шкіл з механіки руй-
нування матеріялів. Літня школа — це 

лекції провідних учених з різних країн 
світу для молодих науковців, виступи 
молоді  зі  своїм науковим доробком, 
відзначення доповідей і вручення мо-
лодим ученим  іменних  сертифікатів. 
Поряд  із цим діяльність шкіл  значно 
ширша: це обмін науковою інформаці-
єю, налагодження тісних контактів як з 
молодими вченими, так і з окремими 
науковими школами різних країн.

Для Літніх шкіл характерна не лише 
насичена наукова програма, але й під 
орудою Володимира Васильовича Па-
насюка влаштовують добре продуману 
культурну програму. Після напруженого 
лекційного дня культурні заходи відбу-
валися тут кожного вечора. Прикладом 
цього може бути ХХ Літня школа, що від-
булася у старовинному замку містечка 
Тшебіжовіце, розташованого у гірській 
місцевості Вроцлавського воєводства. 

Старовинний  польський  замок 
серед мальовничих Карпатських  гір, 
переобладнаний під найсучасніший 
готель, ніби запрошував учасників Літ-
ньої школи перенестися в атмосферу 
Середньовіччя, одночасно не відмов-
ляючись від зручностей та досягнень 
нашої доби. Збудований у ХVІ сторіччі 
на скелястому березі бурхливої гірської 
річки, замок був резиденцією відомих 
аристократичних  сімей  Европи:  тут 
святкували ювілеї прусські королі, ба й 
навіть російські царі. У наш час це — по-

стійне місце проведення міжнародних 
конференцій, симпозіюмів та шкіл. 

Засідання Літньої школи відбували-
ся у конференц-залі із найсучаснішим 
обладнанням і зручним доступом до ін-
тернету. Не тільки насиченою науковою 
діяльністю запам’яталася ця школа. Ми 
побачили старовинну копальню золота, 
побували на  стилізованій еспанській 
вечірці,  каталися  на  старовинних 
каретах  околицями  замку.  Повною 
несподіванкою для  нас  став  виступ 
перед  учасниками школи місцевого 
народного хору, який виконав чудові 
народні пісні, в тому числі й українські. 
Після таких гарно організованих Літніх 
шкіл залишаються, окрім наукового до-
свіду, незабутні враження і, звичайно, 
щира подяка організаторам.

Згадане тут є лише одним малень-
ким епізодом, невеликим штрихом жит-
тя і діяльности академіка Володимира 
Панасюка — Людини з великої букви. 
Науково-педагогічна спільнота нашого 
університету конкретно і чітко вислови-
ла своє ставлення до цієї Людини: на од-
ній із Вчених рад його обрано доктором 
honoris сausa Львівської політехніки. Все 
инше залишається у наших почуттях, у 
наших думках  і наших найкращих по-
бажаннях ювілярові.

Зіновій СТОЦЬКО,
директор ІІМТ Львівської  

політехніки, професор

[•] академіка НаНУ Володимира Панасюка вітає з 85-літтям ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало

[ВІТаЛьНЯ]
ювіляри

Очільник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. карпенка НаН України академік Володимир Панасюк належить 
до тих особистостей, які працюють на майбутнє. Одним із таких напрямів його діяльности є підготовка 

молодих наукових кадрів, зокрема для вищої школи. до цієї справи Володимир Васильович ставиться відпо-
відально, ґрунтовно і далекоглядно. днями знаному академікові виповнилося 85 років від дня народження та 
60 років наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльности

Особистість, гідна наслідування
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Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк звернувся до 
Голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням доручити 

Комітету ВР з питань науки і освіти вивчити та врахувати пропозиції студент-
ської молоді Львівщини щодо проведення парламентських слухань з питань 
законодавчих ініціятив у сфері вищої освіти.

Зокрема у зверненні йдеться про те, що під час засідання Студентської ради 
при ЛОДА, яке відбулося 1 лютого цього року, молодь закцентувала увагу на необ-
хідности супроводжувати проведення освітніх реформ широкими громадськими 
обговореннями.  Також студентство  запропонувало провести парламентські 
слухання з питань вищої освіти за участю представників молоді. 

ХХII засідання Колегії Всеукра-
їнської студентської ради 

відбулося 25 лютого у Київському на-
ціональному університеті ім. Тараса 
Шевченка.

Учасники  засідання —  перший 
заступник Міністра  освіти  і  науки, 
молоді та спорту Євген Суліма, фахівці 
Міністерства,  голова  Ради  ректорів 
Леонід Губерський, представники ад-
міністрації КНУ ім. Т. Шевченка, а також 
близько 70 лідерів студентського само-
врядування з усіх регіонів України — 
обговорили актуальні питання вищої 
освіти,  стипендійного  забезпечення, 
механізми підрахунку вартости про-
живання  в  гуртожитках  та  вартости 
навчання за контрактом. 

Зокрема, Євген Суліма наголосив 
на  потребі  реформування  системи 
стипендійного забезпечення в межах 

чинного  стипендійного фонду,  вна-
слідок чого значна частина студентів 
може залишитися без  стипендій.  Та-
кож заступник міністра запропонував 
при розподілі стипендій враховувати 
якість  знань  студента, наукову  скла-
дову  студентського життя,  ведення 
здорового способу життя тощо.

На  засіданні  обговорили  і  пи-
тання  вартости  проживання  в  гур-
тожитках,  пільги  для  студентів  на 
проживання  у  гуртожитках,  плати 
за  навчання  та  об’єднання  вишів. 
Окрему  увагу  приділили  проблемі 
фінансування органів студентського 
самоврядування.  Завершилося  за-
сідання  обговоренням  питань  сту-
дентської науки.

Данило МЕЖЕРИЦЬКИЙ,  
голова Комітету Національного  

студентського союзу

Заступник голови Львівської об-
ласної державної адміністрації 

Іван Стефанишин звернувся до 
керівників вищих навчальних за-
кладів Львівщини з проханням до 
20 березня цього року подати про-
позиції щодо проведення обласного 
конкурсу на найкращий студент-
ський гуртожиток. 

Питання  проведення  конкурсу 
керівництво  области  обговорило  зі 
студентами 1 лютого під час засідання 
Студентської ради при ЛОДА. Метою 
цього конкурсу  є  виявлення найкра-
щого  досвіду  організації  житлово-

побутових  умов  для  проживання, 
навчання  і  відпочинку  студентської 
молоді та активізації органів студент-
ського самоврядування у формуванні 
здорового  способу життя й активної 
життєвої позиції в молодих громадян. 

Пропозиції можна надсилати рад-
нику  голови ЛОДА Анатолію  Ігнато-
вичу,  на електронну адресу:  radnyk.
loda@gmail.com чи на поштову адресу: 
79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12, офіс 235. За додатковою інформаці-
єю звертайтеся за тел.: 067 603 80 03.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

увага: конкурс!

Стань творцем  
своєї держави!
„Я — Творець своєї держави“ — під 

такою назвою стартував І Всеукра-
їнський молодіжний конкурс для 
молоді віком від 15 до 35 років.  
Організовують захід ВГО „Україн-
ський незалежний фонд інноваційно-
го розвитку“ та Мала академія наук 
України в межах діяльности Моло-
діжного ресурсного центру України.

Мета цього конкурсу — виявити і 
залучити талановиту молодь для 
активної участи в державотворчих 
процесах. Автори найкращих робіт 
будуть нагороджені дипломами та 
грошовими преміями.

Конкурсні роботи потрібно подати 
до 12.00 12 квітня цього року. Для 
участи в заході треба написати есе 
до 10 сторінок А4 (шрифт Times 
New Roman, 12 кегль) українською, 
російською або англійською мовами 
і надіслати на адресу організацій-
ного комітету: 01034, Київ, вул. 
Рейтарська, 19-б або на електронну 
пошту mrc.konkurs@gmail.com з 
приміткою „Конкурс ЕСЕ + Назва 
обраної теми“.

Докладнішу інформацію можна 
отримати за тел.: 099 441-74-95 
(Дмитро), 063 243-48-10 (Анато-
лій), 093 246-47-90 (Руслан) або на 
сайтах: www.mrc.net.ua, www.unfir.
org, www.man.gov.ua.

офіційне звернення

Реформування за участю студентства

на порядку денному

Актуальні питання  
студентського життя

ініціятиви

Конкурс на найкращий гуртожиток

студмістечко

Дозвілля 
з Політехнікою
житлово-побутовий відділ Студ-

містечка та Студентський клуб 
Львівської політехніки запрошу-
ють усіх охочих: 

10 березня о 18.45 на Вечір укра-
їнського мультфільму. Студенти 
матимуть можливість перегляну-
ти мультфільми свого дитин-
ства — „Капітошка“, „Петрик 
П’яточкін“ та „Енеїда“.

24 березня о 18 год. — на бардів-
ський вечір. Усі охочі можуть не 
лише послухати чудову акустич-
ну музику, але й стати учасни-
ком програми і продемонструва-
ти своє вміння гри на гітарі. 
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наш календар
15 березня — День прав споживача.
21 березня — Всесвітній день поезії.
23 березня — Всесвітній день метео-
ролога.

Пам’ятні дати
10.03.1787 — народився Устим Кар-
мелюк, керівник селянського руху на 
Подiллi.
10.03.1861 — помер у Петербурзі Тарас 
Шевченко.
10.03.1939 — помер у большевицькому 
концтаборі  Сергій  Єфремов,  україн-
ський політичний діяч,  письменник, 
історик літератури,  заступник  голови 
Центральної Ради.
11.03.1816 — народився Олександр 
Афанасьєв-Чужбинський,  український 
письменник.
12.03.1863 — народився Володимир 
Вернадський,  український  учений-
геохiмiк, перший президент Академії 
наук України.
13.03.1951 — помер Дмитро Дорошен-
ко,  український  історик,  державний 
і  політичний діяч,  член Центральної 
Ради.
14.03.1872   —  народився  Олекса 
Новакiвський,  видатний  український 
маляр, представник експресіонізму.
14.03.1891 — народився відомий укра-
їнський актор Амвросiй Бучма.
15.03.1939 — проголошення самостій-
ної Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки  стра-
тили українського  гетьмана  Івана Ви-
говського.
16.03.1882 — народилася  Христина 
Алчевська (донька), українська поетеса 
i педагог.
17.03.1874 — народився Авґустин Во-
лошин, Президент Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві  створено Укра-
їнську Центральну Раду — парламент 
України на чолі  з Михайлом Грушев-
ським.
18.03.1913 — у Львові  створено вій-
ськове формування Українських Січо-
вих Стрільців.
19.03.1864   —  народився  Василь 
Липкiвський, натхненник відродження 
УАПЦ та її перший духовний провідник, 
митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Риль-
ський,  український поет, перекладач, 
культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік 
19.03.1918 — відбулося перепоховання 
загиблих під Крутами бійців Студент-
ського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Костен-
ко, українська поетеса.
20.03.1632 — народився гетьман Укра-
їни Іван Мазепа.
22.03.1842 — народився Микола Лисен-
ко, український композитор, основопо-
ложник української класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, україн-
ський живописець і художній критик.

У Львівській політехніці 3 березня 
розпочався цикл Кобзаревих свят-

кувань. На Конкурсі художнього чи-
тання Шевченкової поезії змагалися 
двадцять п’ятеро політехніків різних 
спеціяльностей. 

Конкурсантів оцінювало журі, до 
якого  входили  секретар  товариства 
„Просвіта“ Львівської політехніки,  ін-
женер кафедри ТОП Інституту хімії та 
хімічних технологій Олена Куриляк, де-
кан Інституту будівництва та інженерії 
довкілля, член товариства „Просвіта“ 
Христина Соболь,  художній керівник 
Народного  дому  „Просвіта“  Львів-
ської  політехніки Ольга Жаровська, 
заввідділенням  роботи  з молоддю 
Народного дому „Просвіта“ Олександр 
Рудермель,  голова  товариства  „Мо-
лода Просвіта“ Львівської політехніки 
Мирослава Ковальчук та представник 
Колегії та профкому студентів і аспіран-
тів Львівської політехніки Наталя Про-
кіп. Головними вимогами до учасників 
Шевченківських  читань було  знання 
поезії напам’ять, інтерпретація твору, 
артистизм,  художні  особливості  та 
культура мовлення. 

Чи не найцікавішою була саме  ін-
терпретація творів, вміння конкурсан-
тів подати відому поезію по-новому. Як 
і завжди, більшість студентів вибрали 
слізливі твори про нерозділене кохан-
ня чи зраду. Найчастіше звучали поезії 
„Лілея“  та  „Причинна“. Але цьогоріч 
досить широко представили й грома-
дянську тематику. Одинадцятеро кон-
курсантів у творах „Розрита могила“, „І 
мертвим, і живим…“, „Іржавець“, „Хо-
лодний яр“ та инших знайшли відповіді 
на проблеми сучасного суспільства. 

Найбільше  членів журі  вразила 
артистизмом  і  силою  свого  голосу, 
незважаючи на тендітність,  другокурс-
ниця ІГДГ Вікторія Ковальчук (світлина 
на 1 с.),  яка виступила з  твором „Ір-
жавець“. Вона отримає першу премію 
від  товариства  „Просвіта“. Першість 
від  Колегії  та  профкому  студентів  і 
аспірантів  за  „Псалмом 93“  (частина 
„Псалмів Давидових“)  посів  студент 
третього курсу ІГСН Тарас Гись (світли-
на на 1 с.). Хлопець не лише прочитав 
поезію, але й поділився своїми емо-
ційними відкриттями від прочитаного. 

Особливістю Шевченківських  чи-
тань  стали два дуети,  які  теж посіли 
призові місця. Друге місце від профко-

му отримали студентки-третьокурсниці 
ІКТА Юлія Заліско та Ольга Воробець 
(на світлині),  які  продекламували 
„Тополю“. А від „Просвіти“ нагороду за 
третє місце отримають другокурсниці 
ІБІД Роксолана Борщ та Вікторія Скоц 
за твір „Причинна“. Родзинкою їхнього 
виступу  став  скрипковий музичний 
супровід — виконання „Мелодії“ Ми-
рослава Скорика.

Друге місце від  „Просвіти“ розді-
лили  студентка  третього  курсу  ІХХТ 
Наталія  Кохан  за  твір  „Пророк“  та 
другокурсник  ІЕСК Олександр Савчук 
за поезію „Ісая. Глава 35“.

Третіми  від  профкому  стали  сту-
дентка  четвертого  курсу  ІБІД Ольга 
Дейнека за твір „Кавказ“ та студентка 
третього курсу ІНЕМ Стелла Спаська за 
вірш „У нашім раї на землі“.

Офіційно нагороджуватимуть пере-
можців під час  засідання профкому. 
Призери  від  товариства  „Просвіта“ 
Львівської  політехніки  отримають 
грошові  нагороди.  А  всі  учасники 
читань — книжки. Переможців від Ко-
легії та профкому студентів і аспірантів 
Львівської політехніки нагородять ди-
пломами та грошовими призами. Всі 
учасники конкурсу отримають подяки. 

Окремо всіх учасників Шевченків-
ських читань, які представляли Інститут 
будівництва  та  інженерії  довкілля, 
керівництво інституту нагородить ще й 
окремими призами під час засідання 
Вченої ради. 

Також традиційно призи за звучан-
ня поезії  на  громадянську  тематику 
надав  і  студентський  тижневик  „Ау-
диторія“.  Всі  учасники  конкурсу,  які 
читали патріотичні твори, отримають 
квитки на дві особи в театри Львова.

Наталія ПАВЛИШИН

підсумки конкурсу

Шевченківські читання відкрили 
нові таланти
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Яке місце й межі толерантности у сучасному світі — поміркувати про це спонукав Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію расової дискримінації, який традиційно відзначають 21 березня

[cУСПІЛьСТВО]

Tolerantia — це терпіння
Як  підказує  всезнаюча  Вікіпедія, 
слово  „толерантність“  походить  від 
латинського tolerantia, що переклада-
ється як терпіння, і означає „здатність 
приймати щось,  не  схвалюючи це“. 
Цим „щось“ можуть бути думки, ідеї, 
особливості поведінки, спосіб життя, 
звичаї,  вірування инших  людей,  ет-
носів, націй. А  „здатність приймати“ 
означає  ставитись до цих инших без 
агресії, терпляче й доброзичливо, ви-
знаючи їхнє право й свободу бачити та 
сприймати світ по-їхньому.

Узагалі  терпимість  вважається 
породженням,  а  відтак неодмінною 
ознакою  західної  цивілізації  та  за-
хідної  людини.  Спершу  це  поняття 
стосувалося релігійних відносин, але 
згодом еволюціонувало  і  стало міст-
кою характеристикою також етнічних, 
національних,  расових,  культурних, 
політичних та инших відносин. Але це, 
так би мовити, теоретично-історичний 
аспект питання, а на практиці, звісно, 
все набагато складніше.

Межі толернатности

Толерантність визнано одним із осно-
воположних принципів життя світової 
спільноти. Власне так його подають у 
міжнародних документах. У „Деклара-
ції принципів терпимости“, затвердже-
ній ЮНЕСКО 16 листопада 1995, зафік-

совано, що терпимість означає повагу, 
прийняття  і  розуміння  різноманіття 
культур  світу, форм  самовираження 
і  способів прояву людської  індивіду-
альности і що „мир неможливий без 
терпимості,  а  розвиток  і  демократія 
неможливі без миру“.

Нині  у  світі  толерується  багато 
чого,  в  тому  числі,  часом,  здається, 
далекі від здорових ідеї та явища. Але 
толернатність  все ж має межі,  табу. 
Перше, що в цьому контексті спадає на 
думку, — то ідеологія нацизму, визна-
на антилюдською й засуджена судом і 

світовою спільнотою. А й справді, ми-
ритися можна далеко не зі всім. Скажі-
мо, чи можна толерувати хамство або 
порушення прав людини, норм моралі 
чи соціяльної справедливости?..

Зрештою,  чи  завжди  толерант-
ність  є  найвідповіднішою реакцією, 
особливо ж на нетерпимість?.. Якщо 
хтось починає примусово нав’язувати 
тобі  власні переконання й цінності… 
Або,  наприклад,  ставиться  до  тебе 
упереджено через твою національну 
приналежність?..  Чи легко  (і  взагалі 
чи можливо) тоді залишатись байду-
жим?..

Україна зміниться?

А як  із  толерантністю в Україні? Як  і 
всюди — по-різному. Наше  суспіль-
ство — дуже різне, до того ж у багатьох 
аспектах: релігійному, мовному, куль-
турному, етнічному; часом особливо 
емоції  підігріваються  політичними 
й  ідеологічними  відмінностями.  І, 
звичайно,  йдеться  далеко  не  лише 
про відмінності між Сходом і Заходом 
України. Зрештою, побутує думка, що 
українці назагал люди мирні й здатні 
між собою порозумітись (якщо політи-
ки не завадять). 

Що ж  до  чужинців  в  Україні,  то 
їхня частка наразі не така велика. На-
приклад, з країн Азії та Африки до нас 
за  останні  десять років  приїхало 50 
тисяч осіб. Та, за прогнозами Інституту 

демографії, незабаром картина може 
помітно  змінитись,  і  до  2050  року 
приблизно кожен двадцятий житель 
України буде з числа нових іммігрантів. 
А все тому, що, як пояснюють соціоло-
ги, через півтора-два десятиліття наша 
країна відчує неабиякий брак робочої 
сили, що, власне, й зумовить масовий 
приплив  іноземців до України. Якщо 
ситуація  справді  розвиватиметься 
цим шляхом і якщо справдяться думки 
експертів про те, що  іммігранти нео-
хоче  інтегруватимуться  з нашим сус-
пільством, то це, безумовно, помітно 

актуалізує для нас, корінних українців, 
питання толерантности.

Провал 
мультикультуралізму?

Тим часом найбагатші  (а  відтак най-
привабливіші  для мігрантів)  країни 
вже мають чималий досвід у налаго-
дженні життя різних соціяльних груп. 
Західні демократії проводять спеціяль-
ну політику — мультикультуралізм, — 
спрямовану на розвиток, збереження 
і мирне співіснування різних культур, 
етносів. У США й країнах старої Европи 
плюралізм поглядів та ідей, терпимість 
до иншого виховується, пропагується 
й усіляко підтримується, адже тракту-
ється як запорука стабільности суспіль-
ства, особливо складеного з релігійно, 
етнічно чи мовно відмінних елементів.

Але нині наслідки неконтрольова-
ної  імміграції  спонукали европейців 
переосмислити можливості співжиття 
різних людей  і  громад. Так, недавно 
лідери европейських країн, ніби змо-
вившись, по черзі заявили про провал 
ідеї мультикультурного суспільства.

Першою про це минулого року вго-
лос сказала німецький канцлер Ангела 
Меркель. Вона наголосила на тому, що 
новоприбулі  до Німеччини  чужинці 
зобов’язані освоїти мову та базові цін-
ності християнської цивілізації. Згодом 
про неефективність політики мульти-
культуралізму  заявив  і  британський 
прем’єр  (за що, до слова, був звину-
вачений у пропаганді насильства)  та 
французький  президент.  На  думку 
останнього,  у Франції політика муль-
тикультуралізму зазнала фіаско, тому 
що  „забагато  займалися  тотожністю 
приїжджих, а  замало  тотожністю тієї 
країни, яка їх приймала“, а тим часом 
іммігранти (зокрема з мусульманських 
країн) зовсім не поспішають інтегрува-
тися з корінним соціюмом, асимілю-
ватися до його укладу і стилю життя. 
„Звісно ж, треба шанувати кожного у 
його відмінності. Однак ми не хочемо 
суспільства, в якому різні спільноти спі-
віснують поруч. Коли хтось приїздить 
до Франції, він повинен погодитися на 
влиття в одну спільноту… А якщо хтось 
проти такого — його приїзд у Францію 
не  вітається“, — цитують  ЗМІ  слова 
президента Ніколя Саркозі.

Ірина ШУТКА

спроба аналізу

Толерантність: труднощі практикування

Толерантність — це мистецтво жити з иншими 
людьми та з иншими ідеями.

Кофі Аннан



12 ч. 8 (2728)
10 — 23 березня 2011[СУСПІЛьСТВО]

Наприкінці минулого року дослід-
ники Громадського благодійного 

фонду „Фундація ім. Григорія Нудьги“ 
за сприяння мецената Петра Писар-
чука поповнили фонди Львівської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки цікавою добіркою етногра-
фічних матеріялів, які напрацювали 
видатні етнографи, фольклористи та 
мовознавці ХІХ — початку ХХ ст.

―  Ці  видання  рідкісні,  бо  ви-
ходили  документи  етнографічних 
„Экспедиций в Юго-Западный Край“ 
накладами лише 
в  кількасот  при-
мірників, які роз-
ходилися по всій 
Російській  імпе-
рії, —  розповів 
історик,  дирек-
тор  Львівської 
ун іверсально ї 
наукової  бібліо-
теки  Іван  Свар-
ник. — Не думаю, 
що у Львові хоча б в одній бібліотеці є 
подібне зібрання цих видань. 

Найдавн іш і   ма тер і яли   да -
туються  1872  роком —  це  „Труды 
етнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский Край“. 
Експедицією  керував Павло Чубин-
ський  (автор  слів до Славеня нашої 
держави „Ще не вмерла…“), який тоді 
був членом  імператорського  геогра-
фічного товариства в Санкт-Петербурзі 
й  отримав  субсидію  від  уряду  на 
проведення  таких етнографічних до-
сліджень. Ці  експедиції  охопили ве-
личезну  територію  всіх  українських 
земель, які були під владою Російської 
імперії — від Поділля до Холмщини. До 
збірника ввійшла усна народна твор-
чість (казки, легенди, міфологія, байки, 
приказки),  а  також  ілюстративний 
матеріял  (світлини обрядів  у  різних 
місцевостях України)  з покажчиками 
населених пунктів.

Крім цього, бібліотеці подарували 
і збірники етнографів Бориса Грінчен-
ка, Павла Гнідича, матеріяли,  зібрані 
галицькими етнографами,  серед них 
„Галицько-руські  народні  приповід-
ки“,  злагоджені  Іваном Франком, які 
вийшли багатотомним етнографічним 
збірником НТШ. Серед подарованого 
матеріялу є й великі збірки пісень, які 
списували з фонографа і перекладали 

на папір видатні музикознавці Філарет 
Колесса, Станіслав Людкевич та инші. 
Зокрема,  серед музичних  записів  є 
пісні, списані з голосу Лесі Українки. 

― Загалом усі ці матеріяли охоплю-
ють практично всю територію України, 
крім Криму, — наголосив  Іван Свар-
ник. — Доповнює цей комплекс цікава 
підбірка  зібраних  творів  польського 
етнографа Оскара Кольберґа, які були 
видані в 60-ті роки минулого століття 
(це матеріяли середини другої поло-
вини ХІХ ст.) і один том „Гуцульщина“, 
який не був опублікований і зберігався 

лише в рукописі в 
архіві Кольберґа. 

Ці  матеріяли 
охоплюють тере-
ни,  які  заселяли 
українці у колиш-
ній  Речі  Поспо-
литій  (Буковина, 
Червона Русь (Га-
личина),  Карпат-
ська Русь (Карпа-
ти),  Перемиське 

воєводство).  Їхньою  особливістю  є 
надзвичайна деталізованість. Напри-
клад, Кольберґ описує абсолютно всі 
деталі  гуцульської  хати  і  їх  назви  за 
місцевим звичаєм. Крім цього, записи 
відзначаються несподіваними аспекта-
ми, етнограф описує ставлення селян 
до священика, поштаря, жандарма в 
різних населених пунктах  Галичини. 
Тобто досліджує не лише етнографію, 
але й соціяльне становище, міжетніч-
ні  та міжстанові  стосунки всередині 
суспільства. 

Серед цих збірників є і дуже цікава 
книжка, про яку історик раніше не чув. 
Це збірник, сформований Андрієм Ди-
мінським із записів пісень і вірувань, 
які він збирав у своїх рідних краях — 
на Поділлі. Після  смерти  етнографа 
Всеукраїнська академія наук у Харкові 
опублікувала це видання. Іван Сварник 
припустив, що це була одна з останніх 
публікацій ВУАН, бо невдовзі розпо-
чалися сталінські репресії, і всіх членів 
Академії заарештували чи вислали, а 
ВУАН припинила свою діяльність. 

Матеріяли,  на  думку  науковця, 
мали б зацікавити не лише етнографів, 
але й соціологів, філологів,  істориків, 
які можуть досліджувати історію, мову, 
побут населення на всіх етнічних укра-
їнських землях. 

Наталія ПАВЛИШИН

подарунок

Етнографічні глибини  
в одному зібранні

коротко

акцію „З весною! Проти 8 березня“ 
організувало 1 березня МО „ГРаНІТ“. 
До цієї дії-протесту молодь спонукали 
спекуляції та неправдиві твердження 
щодо справжнього свята весни. На 
думку молоді, початок весни логічно 
було б відзначати саме 1 березня. 
Разом з паперовими квітами молодь 
роздавала листівки з короткою іс-
торією свята 8 березня. Метою цього 
заходу було також показати, що не 
треба нищити конвалії і підсніжники, 
а можна, наприклад, зробити своїми 
руками паперові квітки.

У львівському видавництві „каменяр“ 
вийде „кобзар“ без цензури і з усіма 
ілюстраціями, які у 1960-х роках під-
готувала український графік Софія 
караффа-корбут. Раніше, у 1967 
році, подібне видання випустила 
„Наукова думка“, але з цензурою ака-
демії наук. У книзі буде також кілька 
репродукцій Тараса Шевченка. Також 
„Каменяр“ планує видати звернення 
Ольги Кобилянської до українців, яке 
досі в Україні не було опубліковане. У 
підготовці цього видання взяв участь 
дослідник творчости письменниці 
директор Чернівецького меморі-
яльного музею Ольги Кобилянської 
Володимир Вознюк. 

У квітні-травні 2011 року в універси-
тетах Львова триватимуть відкриті 
лекції на тему волонтерської роботи 
під час Евро-2012. Відповідно до 
Програми навчання волонтерів, до 
проведення Еврочемпіонату місто 
має залучити 1 тис. добровольців. 
Вже на серпень 2011 року заплано-
вано початок набору волонтерів, у 
вересні відбудеться рекрутинг коор-
динаторів волонтерських напрямів, 
а у січні 2012 року — проведення 
кваліфікаційного відбору. Безпосе-
редньо заняття будуть проводитись 
у квітні — травні 2012 року.

У Львові від 4 до 6 березня осередок 
НСОУ „Пласт“ провів ряд заходів, 
присвячених 61-річниці з дня смерти 
генерала-хорунжого УПа Романа 
шухевича. Пластуни зініціювали 
пробіг від вулиці Довбуша до с. Бі-
логорщі, боролися за кубок Шухе-
вича та провели квест для школярів 
і студентів. Під час гри учасники 
виконували різноманітні завдання, 
вчилися орієнтуватися по карті та 
шукали потрібні точки. 

За матеріялами інформаґенцій
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Нещодавно широко розголосу набу-
ла пропозиція депутата Верховної 

Ради України Дмитра Ветвицького 
офіційно змінити початок тексту Дер-
жавного Гимну України. Прокоменту-
вати таку ідею ми попросили голову 
Об’єднання товариств депортованих 
українців „Закерзоння“ Володимира 
Середу:

― Прикро, що депутат  узявся  за 
ревізію святині  українського народу. 
Він пропонує змінити перший куплет 
Державного  гимну  словами:  „Слава 
Богу,  в  Україні  є  і  правда,  і  воля.  //
Вже нам браття-українці посміхнулась 
доля“. Я навіть не можу уявити, щоб 
такий рейдерський політичний наліт 
на початок нашого Гимну знайшов під-
тримку у Верховній Раді України. Тож ці 
потуги народного депутата виглядають 
дуже курйозно. Якщо він хоче таким 
способом прославитися,  то це —  га-
небно. Слова нашого українського Гим-

ну, це — святі символи, які не можна 
сприймати як якусь інструкцію в галузі 
комерції чи банківської справи, тому, 
власне, ні він, ні хто инший не має нія-
кого права змінювати Славень України.

Якщо Україна формально отримала 
статус незалежности,  то це не озна-
чає, що слова „Ще не вмерла України 
і  слава,  і  воля…“ нині неактуальні чи 
депресивні. Прапор, герб і гимн — це 
головні,  визначальні  і  святі  символи 
кожної держави, якими дорожить ко-
жен громадянин держави. Можливо, 
текст  Гимну нині  звучить дещо арха-
їчно, але в  тому  то й  сила, що слова 
ці — незмінними та святими перейшли 
понад століття. 

Щоб  підтвердити  свою  думку, 
порівняю, до  прикладу,  гимн Поль-
щі,  слова якого народилися у часи  її 
поневолення,  втрати  державности. 
Перший  куплет  їхнього  гимну  теж 
звучить дуже архаїчно:  „Ще Польща 
не  згинула,  поки ми живемо.  // Що 

нам  чужа  сила  забрала,  // шаблею 
відберемо“.  Не  можу  собі  навіть 
уявити, щоб  комусь  у Польщі  спало 
на думку змінювати ці слова-символи. 
Що ж  тоді  говорити про  гимн Фран-
ції  „Марсельєза“,  який  також  тяжко 
узгодити  із  сучасною республікою? 
„Марсельєза“ —  це  революційна 
пісня  і  в  українському  поетичному 
перекладі Миколи Вороного початок 
приспіву,  до  прикладу,  звучить  так: 
„Громадо! — В бій  ставай!// До лав 
батьки й  сини! — Рушай!  Рушай!  // 
Хай чорна кров напоїть борозни!“. Це 
неймовірно сильно звучить французь-
кою і цьому текстові ще більше років, 
ніж нашому. Подібна історія й гимну 
США, написаного в 1814 році адвока-
том, поетом-аматором. На мою думку, 
ніхто не має права зазіхати на слова 
Гимну, бо це, так би мовити, є наша, 
українська клятва, яка стверджує, що 
ми створимо єдину націю, і врешті — 
справжню державу. 

Хвилююче місце для 
кожного українця

Традиційно 4 березня  у  селі Млини 
(Республіка  Польща),  у  день  наро-
дження  „піонера  української  пісні“, 
знаного композитора, автора музики 
Гимну „Ще не вмерла Україна…“ зби-
раються українці. Цього року в заходах 
узяли участь представники Львівської 
обласної держадміністрації, Львівської 
обласної  ради,  посол  Генерального 
консульства України в Польщі, члени 
суспільно-культурних товариств „Над-
сяння“, „Любачівщини“, „Холмщини“, 
телебачення і преса.

Українську делегацію, в яку також 
увійшли й представники Яворівської 
районної ради  та  голова Краковець-
кої  сільської  ради,  очолив  голова 
Львівської облради Олег Панькевич. 
Панахиду у місцевому храмі Пресвятої 
Богородиці (в якому 15 останніх років 
життя правив Михайло Вербицький, і 
який нині належить римо-католицькій 
громаді)  відправили  священики  зі 
Львова та Перемищини.

Після панахиди о.-митрат, капелан 
Йосиф Лучит, Олег Панькевич та голо-
ва  суспільно-культурного  товариства 
„Надсяння“ Володимир Середа  від-
значили, що  пантеон,  де  спочиває 

Михайло Вербицький, —  хвилююче 
місце для кожного українця, бо саме 
тут можна почерпнути великого духа, 
який  скріплює  кожного  українця-
патріота, а ще — „зарядити свої україн-
ські акумулятори“. До могили Михайла 
Вербицького поклали вінки, кошики з 
квітами, запалені свічки.

Біль за втраченим 
дитинством

Цього ж  дня  українська  делегація 
відвідала  символ  трагедії  українців 
Закерзоння —могили Меморіялу 
пам’яти жертв  трагедії  у  Павлоко-
мі,  яка  сталася  тут  3  березня  1945 
року.  Пам’ять  загиблих  присутні 
вшанували  панахидою.  Як  слушно 
відзначив о.-митрат,  капелан Йосиф 
Лучит  „павлокомцям  судилася доля 
страшна  і  смерть мученицька“,  тож 
„нам належить пам’ятати і молитися 
за душі невинно убієнних“. Володимир 
Середа нагадав, що „таких Павлоком у 
Польщі є дуже багато“. Принагідно він 
подякував Діонізію Радужці за догляд 
і збереження могил, адже, незважаю-
чи на погрози односельців  і завдану 
конкретну шкоду його  господарству, 
він не покидає свого громадянського 
обов’язку.

Своїми дитячими спогадами, болем 
за втраченим дитинством поділилися 
павлокомці, яких доля вирвала з цього 
жорстокого місива крові, жаху і невимов-
ного страху й дарувала життя, Діонізій 
Радужка, Омелян Федак та Тетяна Чума. 
У заходах взяла участь і виступила голо-
ва Перемиського відділу Об’єднання 
українців у Польщі Марія Туцька. 

До могил  павлокомців  присутні 
також поклали вінки, кошики з квітами 
і запалили свічки.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

резонанс

Ці слова для українців — актуальні і святі

пам’ять
Дорога пам’яти і молитви
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Сьогодні о 19 годині у Львівській 
філармонії відбудеться вечір 

пам’яти Тараса Шевченка, приуроче-
ний до 150-х роковин від дня смерти 
Кобзаря. Захід триватиме під патро-
натом ЛОДА, Львівської обласної та 
міської рад.

Під час концерту звучатиме хорова 
музика на слова Тараса Шевченка та 
симфонія-кантата Станіслава Людке-
вича „Кавказ“ для хору та оркестру (го-
ловний диригент вечора — народний 
артист України  Іван Юзюк,  художній 
керівник  проєкту  та  головний  хор-
мейстер — народний артист України 
Микола Кацал).

Ідея назвати концерт словом „По-
дяка“ належить дітям з хорової капели 

„Дударик“. Кантату-симфонію „Кавказ“ 
виконають 180 осіб — це буде найбіль-
ший склад хору за всі часи виконання 
цього твору. А віковий діяпазон вико-
навців — від 10 до 30 років.

У  концерті  візьмуть  участь Дер-
жавна академічна хорова капела „Ду-
дарик“, молодіжний хор „Дівочі мрії“ 
Львівського  державного музичного 
училища  ім. С. Людкевича, вокальна 
група ансамблю пісні і танцю Західно-
го територіального центру військово-
музичного мистецтва,  Академічний 
камерний хор „Кантус“ з Ужгорода, сту-
дентський хор ЛНМА ім. М. Лисенка, 
Симфонічний оркестр Оперної  студії 
ЛНМА ім. М. Лисенка. Вступне слово 
матиме доктор мистецтвознавства, 
професор Любов Кияновська.

Упродовж березня відвідувачі 
кав’ярні-галереї „Штука“ мають 

нагоду поринути у приємні та яскраві 
враження від споглядання результату 
творчої праці дизайнера Олесі Телі-
женко та гурту „Гайдамаки“.

До уваги глядачів — фотовиставка, 
на  якій  зображено  учасників  гурту 
„Гайдамаки“ в одязі від Олесі Теліжен-
ко з яскраво вираженою українською 
етнічною  символікою. На  творчому 
вечорі з нагоди відкриття фотопроєкту 
лідер гурту „Гайдамаки“ зазначив, що 
їм вперше довелося виступити у ролі 
моделей. Це сталося  тоді,  коли вони 
зрозуміли, що виступати на сцені „Гай-
дамакам“ не пасує в джинсах, потрібен 
відповідний сценічний костюм, який 
би підходив по духу. Олеся Теліженко 
до того вже працювала з гуртом „ВВ“, 
тож між музикантами та дизайнером 
одразу виникло взаєморозуміння, яке 
згодом переросло у міцну дружбу. Як 
зазначила  сама Олеся,  вона рішуче 
виступає проти жіночних чоловіків та 
маскулінних жінок, а те, що твориться 
зараз у модних тенденціях,  їй зовсім 
не  подобається.  Тож  вона  створила 
нову колекцію українського модного 
одягу, на яку її надихнули саме мужні 
„Гайдамаки“.

Талановита українська дизайнерка 
є випускницею Львівської національ-
ної  академії мистецтв. У  її  колекціях 
завжди присутня потужна енергетика 

народної традиції. Про це відгукнулись 
і гості презентації — магнетичні орна-
менти,  складні  візерунки витинанок 
та  аплікацій  будять жвавий  інтерес 
до  кожної моделі. Олеся  Теліженко 
сміливо експериментує  з  кроєм, ма-
теріялами  та  орнаментами.  Власне, 
це її перша велика чоловіча колекція, 
яку  вона  представила ще  торік  на 
Українському Тижні Моди, долучивши 
до  її  показу  колоритних музикантів, 
відомих у світі. Дефіле тоді викликало 
шквал овацій.

Позаяк погляди на сучасну україн-
ську культуру та  її розвиток і в Олесі, 
і у „Гайдамаків“ збігаються, їхня спів-
праця переросла у нові проєкти, один 
із яких можна оглянути до 31 березня.

Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ

коротко

В Україні перевидали книгу Михай-
ла Чалого „життя і твори Тараса 
шевченка“. Це перша біографія 
Кобзаря, написана його побратимом, 
яку востаннє видали у 1882 році. 
Книгу презентували 3 березня в 
Літературно-меморіяльному будинку-
музеї Тараса Шевченка в Києві.

З’явилася пам’ятна монета „Лісова 
пісня“ номіналом 20 грн., присвя-
чена 100-річчю написання драми 
та 140-річчю від дня народження 
Лесі Українки. Монету виготовлено 
зі срібла 925-ої проби, її діаметр — 
50 мм, тираж — 4000 штук. Загалом 
у цьому році Нацбанк запланував 
випустити 35 — 38 пам’ятних і 
ювілейних монет.

8 березня в книгарні „Є“ у Львові ві-
сім перекладачок читали твори відо-
мих світових письменниць. Звучали 
переклади Вірджинії Вулф, Віслави 
Шимборської, Ельфріди Єлінек, 
Герти Мюллер, Ольги Токарчук. У 
заході взяли участь Божена Антоняк, 
Маріанна Кіяновська, Галина Крук, 
Юлія-Ванда Мусаковська, Христина 
Назаркевич, Катерина Оніщук, Альбі-
на Позднякова та Наталка Сняданко.

У арт-салоні „Сливка“ триває пер-
сональна виставка живопису Ілони 
Муравйової під назвою „Імпульс“. 
Нові роботи художниці присвячені 
весняним барвам та екзотичній са-
курі, їх можна оглянути до 4 квітня.

Новий відбір українського виконавця 
на конкурс „Евробачення-2011“ 
не відбудеться. Потенційні пре-
тендентки Злата Огневич і Джамала 
відмовилися від участи в суперфіна-
лі. Отож, представляти Україну буде 
раніше оголошена переможниця 
Міка Ньютон.

Сьогодні у Львові стартує VI щорічний 
фестиваль „Вечори французько-
го кіно“. 10 березня в кінопалаці 
„Коперник“ демонструватимуть 
фільм „Завірена копія“ з Жюльєт 
Бінош у головній ролі. Фестиваль 
триватиме до 16 березня. У його 
рамках покажуть фільми Квентіна 
Дюпьє („Гума“), Франсуа Озона 
(„Притулок“), Крістофа Оноре („Моя 
дівчинка не хоче“) та Арно і Жана-
Марі Лар’є („Останній романтик 
планети Земля“).

За матеріялами інформаґенцій

вечір пам’яти

Подяка Кобзареві

творчий тандем

Весняне натхнення від  
Олесі Теліженко та „Гайдамаків“
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Приводом до глибшої розмови з 
ним стали два майстер-класи: 

один — у книгарні „Є“ („Креативна 
медитація“), другий — для студентів-
маркетологів у Львівській політехніці 
(„Самореклама — двигун твого успі-
ху“). Їх автора можна представити 
двояко: він і Алєкс Конічіва, креа-
тивний самурай, і Сергій Трухімович, 
копірайтер на телеканалі „ZIK“. Книги 
„Реклама. Конспекти копірайтера“ і 
„П’ятеро в ліфті, не рахуючи музи“ — 
його візитівки.

― Сергію, то як у тебе виникла по-
треба творчо реалізовуватись як 
письменник?
― У 2001 році я закінчив Львівський 
медичний університет, але на розпо-
ділі зрозумів, що мені не варто йти в 
медицину, а шукати щось инше. У мо-
єму колі знайомих тоді були популярні 
книжки  Пелєвіна,  Павича,  Коельо, 
про них багато говорили. Якщо автор 
подобався,  я  читав його,  аж допоки 
не насичувався,  а  то й відчував роз-
чарування. Згодом почав писати сам.

Хронологічно першою була п’єса 
„Гамлет.  Неометаморфози“ —  твір 
написано білим віршем,  він містить 
багато молодіжного сленгу, події від-
буваються у Львові. Передісторія його 
написання така: навчаючись у медін-
ституті, я цікавився психологією і брав 
участь  у  психо-драмтеатрі  „Креспо“. 
Ми ставили в психіатричній лікарні на 
Кульпарківській для людей, які прохо-
дять реабілітацію, скорочений варіянт 
„Гамлета“ з хепі-ендом. Тоді я захотів 
сам творчо опрацювати цей гамлетів-
ський  сюжет.  Тож коли вирішив для 
підзаробітку начитувати аудіоролики й 
прийшов на студію „Люксен“, де запро-
понували писати рекламні  сценарії, 
мав чим похвалитись — якраз же цілу 
п’єсу написав!  Так почав працювати 
копірайтером і писати для свого задо-
волення книжки.

― Коли ж у Трухімовича з’явився 
друг-двійник Конічіва?
― Є у мене медитативний твір „І була 
осінь“,  у  якому діє  герой-копірайтер 
Алєкс Конічіва, або Олександр Сергі-
йович Добрийдень  (Конічіва — „до-
брий день“ японською, Алєкс схожий 
на японця).  Згодом він  з’являється у 
всіх моїх  творах. Коли ж посилав на 
конкурс „Коронація слова“ рукопис „І 

була осінь“, то треба було придумати 
псевдо, ось так Алєкс став і автором. 
Подібний трюк спостерігаємо в поль-
ського детективіста Джо Алєкса: він  і 
автор, і персонаж.

― Як би Ти окреслив тему й ідею 
свого твору „П’ятеро в ліфті, не 
рахуючи музи“?
―  Це  повість-квест  про  пригоди 
п’ятьох людей, які, потрапивши в не-
звичні для них умови, починають діяти 
по-иншому і починають розуміти, що 
насправді цей світ творять наші думки 
й наші бажання. 

― Наявність псевдо до певної міри 
позбавляє відповідальности за на-
писане…
― Кожна людина має певний спектр 
соціяльних ролей. Відповідно, Алєкса 
Конічіву можна розглядати  як  соці-
яльну роль, яку я свідомо одягаю. Але 
я думаю про читача: у книзі є така ре-
пліка, що „на цьому місці можна було 
б закінчити, але насправді це було б 
неповагою до читача“, який хоче знати, 
що буде далі.

― Образ читача у Тебе вимальову-
ється, коли Ти пишеш?
― Коли я пишу, то більше думаю про 
сюжет. А от коли вже текст готовий, має 
сподобатися першим читачам (взагалі, 
дружина — перший слухач, оскільки я 
спочатку пишу на папері ручкою, що 
дозволяє створити замкнутий простір 
і краще зосередитися, а тоді редагую 
і набираю написане на комп’ютері), от 
тоді вступають у дію закони ринку — 
починаєш думати, а для якого читача 
ця книжка.

― Ну і для кого „П’ятеро в ліфті…“?
― Книжка для молоді,  здебільшого 
для жінок, бо переважно вони чита-
ють, ходять на презентації.

― Муза для письменника й копірай-
тера одна і та ж?
― Зауважив, що чекати натхнення — 
марна справа. Хочеш писати — сядь і 
пиши. Коли пишу, то про те, що буде 
далі, знаю на два-три кроки вперед, 
маю лише  схематичний план.  Коли 
треба за два дні створити рекламний 
ролик, то теж годі чекати натхнення. 
А взагалі мене надихає саме життя. 
Тому важливо мати якісний контент, 
тобто інформацію-враження з різних 
джерел —  кіно,  книжок,  газет.  До 
прикладу, прочитав у газеті анекдот: 
„Дзвонить телефон: — Вам потрібні 
гроші, які лежать у вас у шафі під бі-
лизною? — Так. — Тоді поставте наші 
броньовані двері!“. А це, по суті, гото-
вий рекламний ролик! Творчість ― це 
наявність великої кількости інформа-
ції  і  гнучкість мислення  у  побудові 
асоціятивних  рядів.  Різниця  хіба  в 
тому,  що  у  письменництві  більше 
свободи, а в рекламі є завжди чітко 
поставлені завдання. 

― Сучасний французький письмен-
ник Фредерік Бегбедер, покинувши 
світ реклами, написав роман „99 
франків“, у якому реклама — це 
зло. Згоден з його художнім ба-
ченням?
―  Згоден  більше  з  Віктором  Пе-
лєвіним.  І  в  „Generation П“,  і  в  „99 
франків“  копірайтери  є  головними 
персонажами.  Але  ми  маємо  два 
різні  погляди  на  них —  західний, 
прагматичний погляд, і слов’янський, 
більш заглиблений у сутність явища. 
У  Пелєвіна  герой шукає  себе,  а  в 
Бегбедера присутнє тільки руйнуван-
ня. На майстер-класах  теж  виникає 
питання,  що  таке  реклама:  чи  це 
брехня  й  маніпуляція,  чи  це  від-
крите спілкування? Реклама ж — це 
управління  цільовою  авдиторією,  і 
воно за тактичними підходами може 
бути як маніпулятивним, так і відкри-
тим. Від них виходимо на принципи 
конкурентности й колегіяльности. У 
нашому суспільстві присутні обидва 
підходи й принципи.

Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО

„Насправді цей світ творять наші  
думки й наші бажання“

тет-а-тет
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Підсумковий спортивний вечір 2010 
року кафедри фізичного вихован-

ня Львівської політехніки був доволі 
видовищним і насиченим емоційно. 
Виступи спортсменів і художніх колек-
тивів, вручення нагород найкращим 
і обмаль вітальних промов — майже 
дві години, без перебільшення, свята 
проминули швидко й непомітно…

Не словом, а дією — так би можна 
було узагальнити враження від цього 
традиційного щорічного вечора, який 
підводить фінішну риску під роком, 
що минув,  і  задає добрий  старт для 
нових  здобутків  нашим  студентам-
спортовцям  та  їх   наставникам-
викладачам.

Розпочалося  святкування  уро-
чисто:  десять  найкращих  студентів-
політехніків  (більшість  із них — май-
стри  спорту  й  члени різних  збірних 
команд  України)  під  звуки  Гимну 
підняли державний прапор.  Згодом 
з  коротким,  але  змістовним  словом 
звернувся  до  всіх  присутніх  ректор 
Політехніки, професор Юрій Бобало. 
Зокрема,  він  зазначив, що йому  за-
вжди приємно бувати на спортивних 
вечорах кафедри і приємно знати, що 
студенти його  вишу беруть  участь  і 
перемагають у чемпіонатах не тільки 
Львівщини, України, а й Европи. Так, 
студентська  баскетбольна  команда 
торік  стала найкращою  серед  укра-
їнських  команд-суперниць  і  посіла 
перше місце в чемпіонаті України, а у 
чемпіонаті  Европи  здобула четверте 
місце. Втім, на увагу й подяку заслу-
говують усі, хто займався спортом, бо 
спорт — це  здоров’я,  краса  і  стимул 

для  успіхів  у навчанні.  Завідувач ка-
федри професор Віктор Корягін під час 
свого виступу зауважив, що викладачі 
кафедри фізичного виховання зробили 
і надалі робитимуть усе для того, щоб 
студенти були здоровими, сильними й 
досягали спортивних вершин. Усіх, хто 
найбільше доклався до отримання до-
брих результатів, ректорат нагородив 
грошовими преміями. Це 76 студентів, 
35 викладачів кафедри й 10 працівни-
ків допоміжного персоналу.

Після  вітальних  слів  студенти, 
спортсмени відділу одноборств одно-
часно показали  свою майстерність  з 
таких видів спорту як бокс,  гирьовий 
спорт, дзюдо, фехтування  тощо. Ан-
самбль народного  танцю  „Вірність“ 
привітав усіх присутніх яскравим коло-
ритним танцем. Згодом були ще й инші 
запальні  танцювальні композиції —  і 
від „Вірності“, і від шоу-балету „Аверс“, 
бальні  танці від студентів, які  займа-
ються аеробікою,  та  індивідуальний 
східний танець у паранджі й зі свічками 
від студентки ІАРХ Роксолани Вацеби.

Вітальне  слово виголосила  також 
студентка  ІАРХ  Ірина  Дубас,  член 
збірної  команди України  зі  стрільби 
з лука, кандидат на участь в Олімпій-
ських іграх 2012 року в Лондоні. Вона 
висловила подяку своїм викладачам, 
які дають їй змогу успішно поєднувати 
навчання  і  хобі,  яке вже стало робо-
тою.  Кожен  чемпіонат  є  важливим 
для  Ірини,  він  приносить  не  тільки 
нові перемоги, а й нові знайомства  і 
можливості споглядати й вивчати за-
кордонну архітектуру безпосередньо.

Торік у Львівській політехніці про-
ведено Універсіяду  серед  інститутів 

з  18  видів  спорту,  в 
яких взяло участь 1458 
студентів. Відбулося й 
багато спортивних за-
ходів, у яких було заді-
яно 4 тисячі осіб. Одне 
з  них —  Універсіяда 
серед професорсько-
викладацького складу 
і  співробітників  По-
літехніки.

Кафедра фізичного 
виховання  та  спор-
тивний  клуб підбили 
підсумки  в  номінації 
„10 найкращих спортс-
менів 2010 року Львів-
ської  політехніки“. 

Ними стали: Віталій Вергелес  (ІІМТ), 
Ірина  Дубас  і  Роман  Пецух  (ІАРХ), 
Віктор Дідух,  Павло  Галан, Максим 
Шевченко (ІНЕМ), Ярина Король (ІКНІ), 
Анастасія  Ващишин  (ІГДГ), Микола 
Полюляк  (ІХХТ),  Андрій  Вус  (ІТРЕ). 
Студентка Надія Квіс (ІНЕМ) виконала 
норматив майстра  спорту  України  з 
настільного тенісу. Найкращих спорт-
сменів нагородив ректор.

У  номінації  „Найкращі  команди 
року“ відзначено команди з баскетбо-
лу (чоловіки), настільного тенісу й рег-
бі. А переможцями Універсіяди-2010 
серед  інститутів  стали  ІТРЕ  (перше 
місце),  ІКНІ  (друге),  ІНЕМ  (третє). 
В  Універсіяді  серед  професорсько-
викладацького складу та співробітни-
ків Львівської політехніки перше, друге 
й третє місця, а, отже, й кубки, отри-
мали  ІГСН,  ІЕСК й  ІНЕМ. Удостоїлися 
нагород і випускники, спортсмени, які 
впродовж навчання гідно захищали, а 
чимало з них і досі продовжують захи-
щати честь Львівщини на чемпіонатах 
України, Европи, світу.

Свої вітання у вигляді цікавих номе-
рів продемонстрували збірна команда 
з фанк- і степ-аеробіки, гімнастки По-
літехніки, духовий оркестр Академії 
сухопутних військ ім. П. Сагайдачного 
та  акробати  з  театру  спорту ЛДУФК. 
На жаль, свою спортивну досконалість 
не  змогла продемонструвати  збірна 
університету  з  карате — хлопці були 
тоді на змаганнях. Вечір же, минувши 
на одному подиху,  залишив  хороші 
спогади  й,  сподіваємося,  надихнув 
студентів серйозно займатися спортом 
та впевнено перемагати, як себе, так 
і суперників.

Наталя ЯЦЕНКО

ґратуляції

Премії, кубки, показові спортивні  
й танцювальні номери
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J J J
До втомленої жінки, яка самотньо сидить на си-

дінні звертається чоловік:
― Do de pa?
Жінка усміхнулася. Француз! Справжній француз! Все, 

нарешті закінчаться сірі будні! Прощайте українські 
чоловіки зі своїм футболом, риболовлею і розкиданими 
по квартирі шкарпетками. Тепер будуть шампанське 
і танго біля підніжжя Ейфелевої вежі, сонце, Рив’єра, і, 
звісно ж, „Шанель“.

Але ж треба щось йому відповісти…
― Пардон мсьє! Кес ке се?
― Автобус, питаю, до депа йде?
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[ПЕРЕРВа]

Кросворд
Горизонтально: 
1. Особа, уповноважена військовим командуванням однієї 
з воюючих сторін вступити в переговори з командуванням 
иншої сторони. 7. Кількість присутніх на засіданні, достатня 
для визнання його рішень правочинними. 8. Одне з най-
більших християнських свят. 10. Ріка в Північній Америці 
з відомим водоспадом. 12. Артист, що виконує в опері чи 
балеті самостійний номер. 13. Прихильник культу оголеного 
тіла. 14. Різдвяний сніп, що його  ставлять у приміщенні. 
16. Озеро у Північній Америці, на березі якого стоїть місто 
Торонто. 19. Уявна лінія, що поділяє Землю на дві півкулі. 
22. Невеликий хижий звір родини куницевих, поширений 
в  Сибіру,  з  волосків  хвоста  якого  виготовляють  пензлі. 
24. Речовина, яку додають до газу або повітря для надання 
їм характерного запаху. 27. Гуцульський чоловічий танець. 
28. Пристрій для випромінювання та приймання радіохвиль. 
30. Східне бойове мистецтво. 31. Людина, яка  готова на 
подвиги, жертви заради своєї батьківщини. 34. Предмет, 
що подібний до иншого предмета. 35. Напис на конверті, 
бандеролі, що вказує на місце призначення. 36. Відмова 
від участи у військових блоках, у війні. 

Вертикально:
1. Гробниця єгипетських фараонів. 2. Виправлення пошко-
джень, усунення дефектів, лагодження чогось. 3. У грецькій 
міфології богиня мудрости, опікунка науки і ремесел. 4. Най-
кращі представники суспільства або якоїсь його частини. 
5. Дикий кінь, предок свійського коня. 6. Моссад, ЦРУ, Абвер, 
Інтелідженс сервіс. 7. Стілець з ручками для опертя ліктів. 
9. Людина, що виголошує промову, промовець. 11. Фахівець, 
який виготовляє або ремонтує годинники. 14. Часточка ман-
дарина. 15. Місто, обласний центр України. 17. Організація, 
створена з ініціятиви США в 1949 році, штаб-квартира якої 
у Брюсселі. 18. Ріка в Західній Европі, на якій розташовані 
міста Кельн, Бонн. 20. Заборона Президента вводити в дію 

закон,  ухвалений Верховною Радою. 21. Сузір’я  зодіаку. 
22. Дошка для переходу через струмок, вузеньку річку, боло-
то. 23. Парфюмерний засіб. 25. Група осіб, яка керує вищим 
навчальним закладом. 26. Роман Олеся Гончара. 29. Куль-
мінація події, найбільше піднесення, розквіт. 30. Колона у 
вигляді чоловічої постаті, що підтримує балкон. 32. Високий 
чоловічий співочий голос. 33. Взірець досконалости; найви-
ща мета прагнень.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Е К В І Л І Б Р И С Т М
В Е Е А О І

Н А Г А Й Н А Л О Р Е Н
Д Т А Н К А Т Д

Б Р У Д Е Р Ш А Ф Т П А
Р А Д О Н Л О У С О Н
А Т А К А А Л Е К О А
Т Ч Н Г І Т А Р А О
О Р А Н Т А Н Е В А Д А
В І К А Т О С
Б А Н К О М А Т Л О Б Г
И І О О И Е Р А Т О
В Е Н Т И Л Я Т О Р Р
Ц И А Р А І С Л А М
Я Л И Н А Н А Я П

Хай переможе ваш кумир!

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКОхіт-парадJ J J
Два чоловіки зустрі-

лися у барі.
Один запитує:
― Що ти скажеш 

своїй дружині, коли по-
вернешся?

― А в мене з нею роз-
мова коротка! Я тільки 
скажу „Добрий вечір“, а 
решту скаже вона.

7 березня на сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua три 
композиції вийшли у фінал. На третьому місці опинилася не 
нова, але добра пісня „Зорі (Ганджа)“ від „The Вйо“, котра 
набрала 12,5 % голосів. Другу сходинку посіла композиція 
„Зима“  від  харківської  групи „Lюк“.  За неї  віддали  свої 
голоси 18,8 % наших читачів. А переможцем стала пісня 
„Для мами“ — славнозвісний своїми „оленями, небритими 
й неголеними“„ТіК“. Сподобалася вона 43,8 % учасникам 
нашого хіт-параду.

На жаль, цього разу ясновидців серед наших читачів і 
меломанів не виявилось, тож приз залишається в редакції, 
а ми продовжуємо наш хіт-парад. Налаштовуйте свої вуха 
й інтуїцію на потрібну хвилю!

За нових учасників можна голосувати до 21 березня. 
Процедура ця проста — надсилаєте свій музпрогноз на 
нашу редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua, вгадуєте 
переможця  і  отримуєте  подарунок!  З  весною  і  нехай 
щастить!



для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
11 березня — „Лілея“ (балет). 18.00.
12 березня — „Орфей і Еврідіка“. 18.00.
13 березня — „Запорожець за дунаєм“ 

(опера). 12.00; „Молоді голоси 
львівської Опери“ (концерт за участю 
солістів Опери та симфонічного 
оркестру театру). 18.00.

16, 17 березня — Гастролі Харківського 
національного академічного театру 
опери та балету ім. М. Лисенка:„князь 
Ігор“ (опера), „Тисяча і одна ніч“ 
(балет). 18.00.

18 березня — „Молоді голоси львівської 
Опери“. 18.00.

19 березня — „Летюча миша“ (оперета). 
18.00.

20 березня — „Наталка Полтавка“. 12.00; 
„Любовний напій“. 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. М. Заньковецької
10 березня — „державна зрада“. 

12.00; „Посланіє…“ (за творами 
Т. Шевченка). 18.00.

11 березня — „Суботня вечеря“. 18.00.
13 березня — „Сто тисяч“. 12.00; 18.00.
15 березня — „державна зрада“. 18.00.
16 березня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.

17 березня — „криза“. 18.00.
18 березня — „Полліанна“. 11.00; 

„Бояриня“. 18.00.
19 березня — „дама з камеліями“. 18.00.
20 березня — „Невольник“. 18.00.
22 березня — „Він прийшов“. 18.00.
23 березня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

камерна сцена
10 березня — „Безіменна зірка“. 17.00.
16 березня — „дама з собачкою“. 17.00.
22 березня — „або-або“. 15.00.
23 березня — „картка любові“. 17.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
11 березня — „амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
12 березня — „Ma-na Hat-ta“. 19.00.
13 березня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
18 березня — „Хвала Еросу“. 19.00.
19 березня — „Марко проклятий, або Східна 

легенда“. 19.00.
20 березня — „Забави для Фауста“. 19.00.
22 березня — „Лісова пісня“ (презентація 

проєкту). 19.00.

Муніципальний театр
10 березня — „Мати-наймичка“. 16.00.
12 березня — „Мати-наймичка“. 18.00.
13 березня — „дорога до Вифлеєму“. 12.00; 

„Москаль-чарівник“. 18.00.
15 березня — „Лісова пісня“. 16.00.
16 березня — „Сорочинський ярмарок“. 16.00.

17 березня — „Лісова пісня“. 18.00.
19 березня — „Скандал без антракту“. 

18.00.
20 березня — „котигорошко“. 12.00; 

„Лісова пісня“. 18.00.
23 березня — „Білий ангел з чорними 

крилами“. 16.00.

Львівський академічний 
духовний театр „Воскресіння“
12, 13, 14, 18, 19, 20 березня — „Весела корч-

ма“ (музична комедія). Прем’єра. 18.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
10, 11 березня — „Пеппі довгапанчоха“. 15.00.
12 березня — „Вперед, кошеня“. 14.00.
13 березня — „Троє поросят“. 15.00.
15 березня — „Гобіт“. 14.00.
16 березня — „Чарівник Смарагдового 

міста“. 13.30.
17 березня — „Попелюшка“. 12.00.
18 березня — „Острів скарбів“. 11.00.
19 березня — „За двома зайцями“. 14.00.
20 березня — „Русалонька“. 12.00; 15.00.
22 березня — „Олівер Твіст“. 17.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
13 березня — концерт, присвячений 

Тарасові шевченку. Виступ хору 
„Нескорені“. 17.00.

18 [РЕкЛаМа Та ОГОЛОшЕННЯ]

Центр студентського капеланства 
запрошує

Для всіх, у кого виникає потреба поспілкуватися з духівника-
ми, віднайти відповіді на запитання, які найбільше турбують, 
знайти друзів чи просто поспілкуватися в цікавому товари-
стві, Центр студентського капеланства Львівської політехніки 
щовівторка о 18.50 проводить богословські зустрічі в студент-
ському храмі Святого Олексія (на території Студмістечка).

Також щодня о 18.00, а в неділю о 9.00 студентська 
молодь має можливість взяти участь у спільній молитві 
під час Святої Літургії. В неділю у храмі Святого Олексія 
о 18.00 правлять Святу Літургію за студентську молодь.

ч. 8 (2728)
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Франція запрошує до 
наукового співробітництва

17 березня о 15.00 в 217 авдиторії головного 
корпусу Львівської  політехніки  відбудеться 
зустріч  представників  Alliance  Française  (на 
чолі  з Жеромом Ваннепеном)  зі  студентами, 
аспірантами та науковцями.

Учасники заходу дізнаються про навчальні 
стипендії та короткострокові наукові стипендії 
Посольства Франції  в  Україні;  наукове  ста-
жування  в  рамках написання  кандидатської 
дисертації у партнерстві (4 ― 6 місяців); инші 
стипендійні програми та наукові гранти (http://
www.campusfrance.org/fria/bourse).

Серед програм є велика частка англомовних.
Участь  у  цих  програмах  уможливить  по-

літехнікам отримати подвійні дипломи вишу 
европейського  взірця  в  рамках  університет-
ських  програм магістратури;  пройти  стажу-
вання на підприємствах Франції;  проводити 
довготривалі  та  короткотривалі  практичні 
наукові дослідження в рамках аспірантури та 
докторантури.

Координатор співпраці між Львівською полі-
технікою та ЛМГО „Alliance Française“ — доцент 
кафедри МСС Наталія Гоц (V навчальний корпус, 
авд. 712 б, тел. 258-23-94).

До уваги шанувальників літератури!
Бібліотека  Інституту підприємництва  та перспективних 
технологій  запрошує  студентів  на  зустріч  із  відомою 
українською письменницею Галиною Пагутяк. Учасники 
зможуть поспілкуватися з помітною постаттю в сучасній 
українській літературі, поставити їй запитання, зокрема, 
обговорити книжку „Слуга з Добромиля“, за котру авторка 
отримала Шевченківську премію 2010 року.

Зустріч  відбудеться  17 березня в 203 авдиторії 
(вул. Горбачевського, 18, корпус № 32 Львівської політех-
ніки). Початок — о 14.30. Вхід вільний.
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політехніка має таланти

Творчі роботи на сторінках 
„Аудиторії“

Талановита людина талановита в усьому. В цьому 
переконуєшся, коли виявляєш, що науковці, 

викладачі, студенти, окрім успіхів у основній ді-
яльності, мають також инші здібності. У Львівській 
політехніці працює та навчається багато людей, котрі 
втілюють свої таланти по-різному. І це не лише сту-
денти, викладачі та науковці Інституту архітектури, 
а й инших інститутів. 

Редакція починає публікувати на останній  сто-
рінці вибрані мистецькі твори, фотографії тощо, зна-
йомлячи читачів з творчими доробками львівських 
політехніків.

Шевченківські дні  
у Львівській політехніці

10 березня о 17 год. відбудеться тра-
диційний Шевченківський вечір, який 
організовує Народний дім „Просвіта“ 

Львівської політехніки під керівництвом заслуженого 
працівника культури України Степана Шалати.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Зварич Галини Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ленів Наталії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Проціва Миколи Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Семеген Ірини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тюн Людмили-Іванни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Карпінець Тамари Осипівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Гнат Світлани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Рип’як Христини Ігорівни.

увага: конкурс!

Іван Труш в поезії та прозі

Запрошуємо студентів взяти участь в Літературно-
мистецькому конкурсі „Іван Труш в поезії та прозі“ 

на тему „Історія одного твору“. Для цього необхідно 
відвідати Художньо-меморіяльний музей Івана Труша 
(м. Львів, вул.  І. Труша, 28)  і написати літературний 
твір  (поетичний чи прозовий)  за мотивом однієї  з 
робіт Івана Труша.

Роботи  приймають до 10 травня 2011 року. 
Дізнатися  більше про  умови  конкурсу можна  за  
тел. (032) 237-04-63, моб. тел. (099) 269-12-22.



„швейна машинка“ (полотно, олія. 2010 р.)

Віктор Штець, старший викладач кафедри дизайну та основ 
архітектури Інституту архітектури Львівської політехніки


