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Юля Радкевич, студентка другого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Тішать проєкти, які ініціює молодь“
Мене тішать проєкти, які ініціює молодь, наприклад, акція 
„Врятувати Меркурія“. Я вважаю, що спільними зусиллями нам 
вдасться зберегти неповторність Львова для багатьох поколінь. 

Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[ваша Думка]

Як можна зберегти культурну спадщину?
Починаючи з 1984 року, 18 квіт-

ня у світі відзначають міжна-
родний день пам’яток та визна-
чних місць. Цей День встанови-
ла Асамблея Міжнародної ради 
з питань охорони пам’яток і 
визначних місць (ІКОМОС), 
створена при ЮНЕСКО. 

у Львові вже понад десять 
років захистом культурної та 
історичної спадщини займаєть-
ся благодійний фонд „Збере-
ження історико-архітектурної 
спадщини Львова“. Про ді-
яльність цієї організації можна 
не лише почути, але й побачити 
результати на власні очі. Фонд 
проводить консерваційні, 
реставраційні та дослідні ро-
боти на унікальних львівських 
пам’ятках (ікони, стінописи, 
фонтани, барельєфи, будинки, 
сакральні споруди). На рахунку 
фонду — десятки різноплано-
вих проєктів. Зокрема, вистав-
ки „Образ Львова впродовж 
віків“, „Місто, яке ми не хочемо 
помічати“; конференції — „Ка-
плиця Боїмів. Проблеми збере-
ження і реставрації“, „Збере-
ження культурної самобутности 
історичних міст“, „Збереження, 
дослідження та реставрація 
іконописних творів“; реставра-
ції — ікони Національного му-
зею у Львові, фонтану „Діана“ 
(пл. Ринок), стінопису (пл. Ри-
нок), барельєфу „Всевидяче 
Око“ (Краківська, 1), поліхромія 
дерев’яних елементів інтер’єру 
каплиці Боїмів та ин.; зараз 
фонд долучився до порятун-
ку „Меркурія“ (вул. Січових 
Стрільців); дослідження — 
чинники руйнування каплиці 
Боїмів, фотограмметричні 
обміри архітектурних пам’яток 
(пл. Ринок, 23), гідрогеологічні 
дослідження та багато иншого.

майже від самого заснування 
фонду його очільником є ви-
пускник Львівської політехніки, 
колишній голова Студент-
ського братства Львівської 
політехніки, співорганізатор 
акцій студентської непокори 
на початку 90-х років, громад-
ський діяч Андрій Салюк. 

Розмову з А. Салюком  
читайте на 12 с. →

андрій Дуцик, студент другого курсу Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Львівської політехніки:

„Найперше — усвідомити цінність пам’ятки“
У такому місті як Львів, зокрема його центральна частина, куль-
турною пам’яткою є кожна будівля, брама і навіть бруківка. І якщо 
це все простояло стільки років, то його треба берегти і цінувати. 
Проблемою невігластва багатьох людей є не лише нерозуміння 

цінности, але й небажання розуміти. 

костянтин Габрійчук, студент першого курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Треба мати духовну культуру“
Культурні, архітектурні пам’ятки — це передовсім наша пам’ять 
і неймовірна краса. Багато моїх знайомих, які приїжджають у 
Львів, не можуть намилуватися містом. Існує багато різних ме-
тодів долучитися до збереження пам’яток. Насамперед, треба 
мати культуру і не розмальовувати стіни, не обклеювати різними рекламами, не 
добудовувати чи перебудовувати давні будівлі, бо в усій новизні, зокрема у сучасній 
архітектурі, нема жодної краси.

Христина кузан, студентка третього курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Кожен може долучитися до збереження“
Кожна людина може елементарно долучитися до збереження 
культурних пам’яток — не залазити ногами на пам’ятники, не 
руйнувати, не обмальовувати. Можна було б допомогти й ко-
штами, думаю, навіть кілька гривень від кожної людини стали 
би величезною підтримкою для тих організацій і людей, які займаються пам’ятко-
охоронною діяльністю. Також можна організовувати різноманітні толоки для впоряд-
кування території довкола пам’яток. Для популяризації культурної спадщини потрібно 
розробляти соціяльну рекламу, проводити роз’яснювальні роботи.

Ольга Луців, студентка четвертого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Головне правило — не нищити“
Зараз досить багато заходів спрямовано на збереження пам’яток 
історії, культури чи архітектури. Зокрема, знаю про акцію „Врятуй 
Меркурія“, відновлення брам на площі Ринок. Я переконана, що 
кожна пам’ятка мусить бути збережена, щоб її побачили наші діти, 
онуки. Кожен мав би розуміти, що навіть таке незначне на перший 

погляд втручання, як заміна давніх вікон на пластикові, косметичні кольорові ремонти, 
насправді спотворюють красу. Та чи не найбільшої шкоди завдають так звані графіті.
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Минулого тижня близько 150 на
уковців із 22 країн Центральної 

Европи зібралися у Львові на один із 
найпрестижніших світових форумів зі 
статистичної фізики — конференцію 
MECO 36 (Middle European Cooperation 
in Statistical Physics — Центральноев
ропейська співпраця у галузі статис
тичної фізики).

Упродовж трьох днів науковці об-
говорювали актуальні проблеми статис-
тичної фізики, дискутували, зрештою, 
знайомилися, що особливо актуально 
для молодих учених, для котрих наукові 
зв’язки дуже важливі.

― Наша мета — звести разом лю-
дей, які вже мають ім’я в певній ділянці 
науки, з молодими людьми, які лишень 
починають свою кар’єру. І дуже важли-
во для молодих науковців, щоб вони 
налагоджували контакти в різних кра-

їнах і різних інституціях, — наголосив 
Райнгард Фольк (Університет Йоганна 
Кеплера у м. Лінц, Австрія).

Один із прикладів — професор 
Юрій Головач (Інститут фізики кон-
денсованих систем НАНУ): він був 
учасником першої конференції МЕСО 
ще студентом. 

При цьому академік НАН України 
Ігор Юхновський запевнив, що україн-
ські науковці (зокрема й молоді) нічим 
не поступаються закордонним.

― Узагалі, молоді науковці в будь-
якій країні нічим не поступаютьcя науков-

[nota bene!]

Закінчення на 5 с. →

Дорогі політехніки, друзі!
Наближається найбільше християнське свято — Великдень. Готуючись до 
світлого Воскресіння Христового, українці, за давніми традиціями своїх 
предків, відчували потребу очищення як душі, помислів і вчинків, так і своїх 
господарських садиб, домівок, громадських місць. Так тривало впродовж ві-
ків і лише в час панування безбожного тоталітарного режиму цю прекрасну 
традицію намагалися викорінити з життя і людської пам’яти. Але мільйони 
українців в Україні та поза нею, які жили за законами Божої моралі, зберегли 
у своїх серцях християнські і національні традиції. 

Звертаємося до всіх, споріднених серцем, душею і розумом із Львівською 
політехнікою: розпочнімо своє очищення з упорядкування своїх робочих 
місць, студентських гуртожитків, домівок, навколишніх територій — всього 
того матеріяльного, що залишили нам у спадок попередники, і що по праву 
належить нам. 

Відповідальність за збереження матеріяльних цінностей і нашого до-
вкілля невід’ємна від чистоти наших помислів. Почуття обов’язку перед 
минулим і прийдешнім, спільна інтелектуальна праця, формування нової 
високоосвіченої еліти зобов’язують нас і до очищення душі, відповідальної 
громадянської позиції, поваги до людської гідности. Бо лише людина має 
дар самозаглиблення та самоаналізу. 

В очікуванні нового, світлого, чистого Великоднього Дня очистімо душу 
від гордині та заздрощів, недоброзичливости, злосливости, руйнівної енергії 
ненормативної лексики, споживацької налаштованости. Шануймо справжні 
духовні цінності!

Хай допоможе кожному його сумління знайти шлях до духовного очи-
щення. Подаймо руку допомоги слабшим, тактовно і з повагою сприймай-
мо ближнього, з чистими помислами, любов’ю та вірою творімо добро, як 
Молитву.

Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

Піднімем очі  
від землі до Неба

Творець Людині заповів 
призначення:

Щоб у житті лишались 
нерозтрачені

Любов і милосердя, 
віра в Істину,

І велич Духу, що безсмертний 
є воістину.

То, може, переглянемо 
потреби?

Піднімем очі від землі до Неба?
Почуємо високі світлі ноти,
Якщо наповнимо душевні соти
Весняним цвітом, 

великоднім співом,
Шляхетністю, корисним, 

добрим ділом,
Любов’ю щирою, — то місця 

вже не буде
Для лицемірства, зради 

чи облуди.

Надія ЛЮБОМУДРОВА,
член Ради Товариства  

„Просвіта“

передвеликоднє звернення до політехніків

наукові зустрічі

Фізики Европи обговорили актуальні проблеми
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З чистими помислами, вірою  
та любов’ю творімо добро!
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У Політехніці навчали віртуально 
приймати документи

[СтуДІї]

Представники 136 вишів восьми об
ластей Західної України зібралися 

минулого четверга у Львівській політех
ніці на навчальний семінар „Електрон
ний вступ“.

Фахівці інструктували представників 
приймальних комісій вишів ІІІ — ІV рівнів 
акредитації, як правильно приймати до-
кументи від абітурієнтів через інтернет, 
як спілкуватися зі вступником (зокрема, 
особливо уважними слід бути з пільгови-
ками, ретельно перевіряти достовірність 
документів, котрі дають можливість піль-
гового вступу) тощо.

Заплановано 5 таких семінарів. Пер-
ший семінар відбувся в НТУУ „КПІ“. 
Другий — у Львівській політехніці. Його 
відкрив ректор Юрій Бобало.

Головний спеціяліст відділу моніто-
рингу департаменту вищої освіти Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту 
Алла Рибалко наголосила, що система 
„Електронний вступ“ — це початок єдиної 
державної бази освіти, тому людям, котрі 
з нею працюватимуть, слід бути дуже 
уважними. Мета створення „Електро-
нного вступу“ — покращити умови по-
дання документів. Система не забороняє 
абітурієнтові подати документи особисто, 

занісши їх у приймальну комісію. Система 
„Електронний вступ“ інтегрована з систе-
мою „Конкурс“.

За її словами, на сайті osvita.com є 
демонстраційна версія системи, однак її 
розроблено так, аби все було зрозуміло 
вступникам. Як працювати в системі пра-
цівникам приймальних комісій, якраз і 
розповіли на семінарі.

Алла Рибалко наголосила: електро-
нні заяви можна буде подавати лише 
на стаціонарну форму навчання. Термін 
подання — від 1 до 31 липня (до 01.00 
години, адже до кінця доби 31 липня усі 
дані ще треба опрацювати).

У другій половині дня для учас-
ників семінару провели тренінги в 
комп’ютерних авдиторіях. Розробник 
проєкту „Електронний вступ до вишів 
України“ Микола Кудикін, координатор 
Програми сприяння зовнішньому тесту-
ванню в Україні (USETI) та Громадської ор-
ганізації „Центр освітніх технологій“ Во-
лодимир Ковтунець, розробники системи 
„Електронний вступ“ Олесь Ковтунець та 
Валерій Черкесов навчали працювати з 
системою „Електронний вступ до вишів 
України“ та інформаційно-пошуковою 
системою „Конкурс“.

Т. П.

мости співпраці

Турне львівських 
та віденських 
студентів

Львівські та віденські студенти-
архітектори разом із харків-
ськими колегами беруть участь 
у практичному семінарі „Лінійне 
місто Харків — 2011“.

Студенти трьох університе-
тів — Львівської політехні-
ки, Віденського технічного 
університету та Харківського 
технічного університету 
будівництва й архітектури — 
проводять спільні проєктні та 
науково-практичні семінари 
вже кілька років поспіль. 
Цьогоріч, як і минулого року, 
маршрут молодих зодчих 
проліг у одну із колишніх 
столиць України місто Харків. 
Саме тут упродовж 7 — 16 
квітня тривають основні за-
ходи семінару (workshop).

Студенти, об’єднані у спільні 
творчі групи, створюють 
перспективні проєктні ескізи, 
беруть участь у семінарах і 
дискусіях. Метри української 
та зарубіжної архітектури 
проводять для студентів 
майстер-класи.

— Харків як об’єкт наукового 
дослідження ми обрали не 
випадково. Адже тут у 30-х 
роках минулого століття 
створено унікальну урба-
ністську архітектуру, котра 
не має аналогів у світовому 
зодчестві. А ще ми зробимо 
огляд об’єктів, котрі готуються 
до Евро-2012. На зворотному 
шляху студенти-архітектори 
відвідають наймолодше місто 
України Славутич і тим самим 
вшанують 25-річчя Чорнобиль-
ської катастрофи. Студенти 
Львівської політехніки прове-
дуть для молодих австрійців та 
представників инших европей-
ських держав екскурсію старо-
винним Львовом, під час якої 
ознайомлять із пам’ятками 
історії та архітектури, — роз-
повів координатор проєкту 
Антон Коломєйцев.

Прес-служба Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“

Студентка п’ятого курсу, маґістрантка кафедри теплога-
зопостачання Інституту будівництва та інженерії довкілля 
Львівської політехніки Христина Лесик взяла участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 
який проходив у Київському національному університеті 
будівництва й архітектури. За свою наукову роботу, про яку розповіла у доповіді „За-
стосування дахових, термосифонних геліоколекторів у забезпеченні мікроклімату в 
приміщенні“, вона отримала диплом II ступеня. Дівчина добре вчиться і має намір 
вступати до аспірантури, щоб і надалі займатися науковою роботою.

Катерина ГРЕЧИН

електронний вступ

знай наших!

За наукову роботу — диплом 
ІІ ступеня
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цям инших країн. Мова лише йде про 
умови, в яких талант може розвинутись. 
Такі конференції якраз створюють умови 
для розвитку, — сказав Юрій Рафаїлович.

За словами академіка Юхновського, 
дуже багато українських науковців ви-
їжджають за кордон і там залишаються. 
Однак Інститут фізики конденсованих 
систем НАНУ може бути прикладом 
того, як має розвиватися українська 
наука у контакті із закордонною:

― Рівень Інституту фізики конденсо-
ваних систем настільки високий, що ті 
молоді люди, які від нас виїжджають за 
кордон і там набираються певної прак-
тики, працюючи у більш досконалих 
обчислювальних інститутах, все-таки 
повертаються назад, бо знаходять тут 
не менш цікаві розв’язки задач.

На брифінгу, котрий відбувся в 
перший день форуму в конференц-залі 
Львівської політехніки (одного зі співор-

ганізаторів), професор Юрій Головач, 
представник організатора конференції 
Інституту фізики конденсованих систем 
НАН України, зазначив, що основна те-
матика конференції — м’яка речовина, 
складні системи і мережі, спінові і не-
рівноважні системи.

За словами учасників конференції, 
методи статистичної фізики застосову-
ються і до суспільних процесів. Член-
кореспондент НАН України, директор 
Інституту фізики конденсованих систем 
НАНУ Ігор Мриглод навів приклад, як 
за допомогою методів статистичної 
фізики навіть встановлювали істинність 
голосування.

На запитання, чому цього року захід 
проводять в Україні, Райнгард Фольк 
відповів:

― Зазвичай потрібно два роки, щоб 
підготувати таку конференцію. Раніше 
ми завжди проводили ці конференції 
у східних країнах соціялістичного табо-
ру, які були поза СРСР. А тепер Европа 

об’єднана, до участи в конференціях 
залучається все більше країн, у тому 
числі Україна.

Директор Інституту низьких тем-
ператур у м. Вроцлав (Польща), член 
міжнародної наглядової ради MECO 
Юзеф Шнайд зазначив, що цьогоріч 
виникла ідея зробити дуже еклектичну 
конференцію, тобто вона охоплює різні 
напрями:

― В цьому сенсі конференція унікаль-
на, тому що тепер з вузькою спеціяліза-
цією науки дуже часто проводять конфе-
ренції, спрямовані на якусь одну окрему 
тему. Наша конференція розглядає всі 
теми, пов’язані зі статистичною фізикою.

Організатори конференції ствер-
джують, що на таких заходах народжу-
ються і нові наукові проєкти.

― Часом ці проєкти отримують 
фінансування, і так виникають спільні 
наукові дослідження, — зазначив Юзеф 
Шнайд.

Тетяна ПАСОВИЧ

[СтуДІї]

→ Закінчення. Початок на 3 с.

Центр САПР є офіційним 
представником компанії 
FARO в Україні, котра по-

чала займатися напрямом 
наземного лазерного скану-
вання з 2005 року. 3D сканер 

компанії FARO, аналогів 
якого в Україні наразі нема, 
Юрій Музичук і презенту-
вав зацікавленій авдиторії 
(окрім геодезистів, серед 
слухачів були викладачі 
Інституту архітектури й Ін-
ституту будівництва та інже-
нерії довкілля, адже прилад 
можна застосовувати в бага-
тьох галузях).

На початку доповідач 
розповів, що є два типи 
сканерів: імпульсного типу 
(їх перевага — великий ра-
діус дії, до 300 м, однак від-
носно невелика швидкість 
та точність сканування) та 
фазового типу (вони точні-
ші, швидші, однак значно 
дорожчі). Презентований 
3D сканер Focus — фазового 
типу. Його переваги: малі 
габарити, вбудована опція 
кольору (фотоапарат вмон-
тований у сканер), компак-
тний акумулятор, висока 
якість сканування, простота 
користування, SD-карта для 

зберігання інформації, висо-
кий IP-рейтинг (захищеність 
від зовнішніх умов), спро-
щений монтаж тощо. 

Юрій Музичук ознайо-
мив присутніх із принципом 
роботи приладу, презенту-
вав результати сканування: 
спочатку продемонстрував 
тривимірні моделі палацу 
Фредра у селі Вишня Горо-
доцького району („склеїли“ 
з 13 сканів), площі Митної, а 
потім — скан класу, в якому 
проводили презентацію. 
Гість відповів на запитання 
учасників зустрічі і висловив 
припущення, що у Львів-
ській політехніці можна 
було б створити окремий 
клас із репрезентованим 
програмним забезпечен-
ням. Центр САПР готовий 
запропонувати університе-
ту ціну, значно нижчу від 
ринкової, при цьому в неї 
мали би входити 15 робочих 
місць із відповідним ПЗ.

Т. П.

новітні технології

Львівським політехнікам —  
найсучасніше обладнання

Минулого тижня в Інституті геодезії Львівської політех
ніки відбулась презентація унікального (для України) 

3D сканера. Як розповів директор ІГДГ Корнилій Третяк, 
інститут бере участь у новому проєкті за програмою 
Tempus. Зокрема, в його рамках є можливість закупити 
обладнання приблизно на 50 000 евро. Щоб ознайомитися 
з одним із таких сучасних приладів, потрібних геодезистам 
для вимірювань, на зустріч із викладачами та студентами 
запросили директора Центру САПР Юрія Музичука.
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наукові зустрічі

Фізики Европи обговорили актуальні проблеми
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Нещодавно до студентів третього 
курсу кафедри історії, теорії та 

практики культури ІГСН Львівської 
політехніки, які освоюють спеці
яльність „Документознавство й 
інформаційна діяльність“, завітали 
високі гості з Латвії.

Голова правління асоціяції „Ев-
ропейський вибір“, віце-консул 
Латвії в Західній Україні Роман Чер-
хавий, депутат Латвійського сейму, 
керівник депутатської комісії Віталій 
Орлов, директор канцелярії віце-
спікера Латвійського сейму Майя 
Ворслава розповіли студентам про 
роботу Латвійського сейму, його 
комісій, зв’язок парламенту з гро-
мадськістю тощо.

Як відзначив Роман Черхавий, 
організовуючи зустріч для студен-
тів Політехніки, найперше мали на 
меті докладніше ознайомити мо-
лодь з евроспільнотою, економіч-
ними, бізнесовими й культурними 
контактами з нею, розповісти про 
плюси і мінуси перебування у цій 
спільноті й про те, як почувають 
себе її члени. На такі зустрічі з 
молоддю, зазвичай запрошують 
депутатів, посадовців та громад-
ських діячів. 

на перспективу

Комерціялізація 
наукових розробок

у Львівській політехніці відбувся науковий 
семінар „Суб’єктивні та об’єктивні пробле-
ми при комерціялізації наукових розробок 
на внутрішньому та зовнішньому ринках“.

Семінар для молодих науковців організува-
ло керівництво науково-дослідної частини 
університету.

Кандидат фізико-математичних наук, на-
ціональний координатор Міжнародної 
европейської науково-технічної програми 
„EUREKA“ Петро Смертенко відзначив, що 
студенти і керівництво наукових інституцій 
мають розуміти основні засади співпраці 
і комерціялізації наукових розробок. А 
оскільки Україна може бути долучена до 
VII европейської рамкової програми співп-
раці вчених усієї Европи, то професор 
ознайомив молодих науковців Політехніки 
з її засадами і фінансуванням.  

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

У Львівській політехніці 5 — 6 
квітня відбулася II Міжнародна 

студентська науковопрактична 
ко н ф е р е н ц і я  „ До к ум е н т н о 
комунікаційні системи та техно
логії“, яку організувала і провела 
кафедра історії, теорії та практики 
культури ІГСН. Такі конференції 
для студентів другого — четвер
того курсів на кафедрі проводять 
щороку. 

Конференцію, в роботі якої взяли 
участь також студенти з Вінниць-
кого державного педагогічного 
університету ім. М. Коцюбинського, 
Східно-Европейського університету 
з Черкас, та Острозької академії, від-
крила доцент кафедри Марія Комова. 
З вітальним словом  звернулися заступ-
ник проректора з науково-педагогічної 
роботи Дмитро Тарасов і професор Ін-
ституту бібліотекознавства та наукової 
інформації Люблінського університету 
ім. Марії Кюрі-Склодовської Пьотр Та-
філовський. До слова, між кафедрою 
й інститутом свого часу було укладено 
угоду про співпрацю, тож тепер обидва 
колективи роблять практичні кроки до 
втілення величезного комплексу за-
вдань, передбачених цим документом. 

На пленарному засіданні перед 
студентами виступили викладачі й 
аспіранти ІГСН, Люблінського універ-
ситету та працівники НТБ Львівської 
політехніки. Тон дискусії задав про-
фесор кафедри інформаційних систем 
та мереж ІКНІ Андрій Пелещишин. У 
своїй доповіді він, зокрема, торкнув-
ся питань перспективи модернізації 
навчальної спеціяльности „Докумен-
тознавство й інформаційна діяльність“.

— Перед нами нині стоїть важ-
ливе завдання: орієнтувати студен-
тів на вивчення інформаційних, 
комп’ютерних технологій, електро-

нного документообігу тощо, — від-
значив доповідач. — У перспек-
тиві маємо готувати справжнього 
фахівця-інформатика, спеціяліста, 
який вільно оперує інформаці-
єю, може виконувати різні види 
інформаційної діяльности. Наші 
випускники мають вміти зробити 
електронний документ, впровади-
ти інформаційну систему, спілку-
ватися в інтернеті, знати іноземні 
мови, тобто, бути такими собі 
інформаційними універсалами. 

У секційних засіданнях „Доку-
ментознавство: традиційні та інфор-
маційні концепції“, „Документно-

інформаційні ресурси і технології“ та 
„Документно-соціяльні комунікації“ 
молодь торкнулася питань упрова-
дження електронного урядування 
на регіональному рівні, класифікації 
управлінських документів, розвитку 
та класифікації електронних видань, 
системи електронного документообігу 
як інструменту управління документ-
ними потоками і діловими процесами 
вищого навчального закладу, книго-
видання та книгорозповсюдження в 
Україні, політичної комунікації, захисту 
інтелектуальної власности в мережі 
інтернет тощо.

обмін досвідом

Як підготувати інформаційних універсалів? 

европейський вибір

Латвія стає ближчою
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20 лютого минуло чотири роки, як 
востаннє вийшов із ректорського 
кабінету незабутній Юрій Рудав-
ський. Він поїхав увечері додому, 
щоб назавтра знову прийти до своєї 
Політехніки і вирішувати державної 
ваги справи. Але Господь розпоря-
дився так, що новий світанок Юрій 
Кирилович зустрів уже в иншому 
вимірі… 

Світлий образ Юрія Рудавсько-
го супроводжує нас у всіх добрих 
справах, у продовженні його проєк-
тів і в нових здобутках політехніків. 
Та досі до болю стискається серце 
при згадці про той скорботний 
день, про перші тижні й місяці без 
нього… Але життя триває й універ-
ситет розвивається. У наукових 
лабораторіях народжуються нові 
винаходи, а їхні автори передають 
свої знання й досвід молодим по-
колінням. З дипломами бакалаврів 
і маґістрів вирушають у світ випус-
кники, а на їхнє місце приходять 
нові студенти. Народжуються і 
зростають діти…

Підріс і пішов до школи й онук 
Юрія Рудавського. Тато Орест і ба-
буся Леся розповідають йому про 

дідуся, за кожної нагоди приїздять 
з далекої Америки до Львова, щоб 
вклонитися його могилі. А допитли-
вому хлопчикові так хочеться поба-
чити той університет, де працював 
дідусь, посидіти за його великим 
столом…

Здійснити дитячу мрію Олеся з 
радістю допоміг нинішній господар 
кабінету ректор Юрій Бобало. Він 
по-дорослому привітався з хлопчи-
ком, запросив у кабінет, приділив 
йому свою увагу. Гадаю, ця зустріч 
запам’ятається онукові Юрія Рудав-
ського на все життя. 

Ярослава ВЕЛИЧКО

10 квітня цього року першому в повоєнні роки демократично обраному ректорові Львівської політехніки 
Юрієві Рудавському сповнилося б 64…

[СтуДІї]

За перше півріччя цього року ви
давництво Львівської політехніки 

випустило 25 презентабельних, гарно 
ілюстрованих книжок, серед яких — 
монографії, посібники підручники й 
словники.

На ринку України видавництво 
успішно працює вже 18 років. Остан-
нім часом тут значно зросла динаміка 
видавничої діяльности: торік видали 
понад 100 книжкових видань. Такі 
ж темпи зберігаються і цього року. 
Успіхів вдалося досягнути за сприяння 
керівництва університету, зокрема 
ректора Юрія Бобала, і, звичайно, 
авторів.

З нагоди презентації цьогорічного 
доробку у студентській бібліотеці від-
булося своєрідне свято книжки, на яке 
прийшли автори видань, працівники 
видавництва, представники бібліотек і 
навчальних закладів Львова. Читальна 
зала студентської бібліотеки на якийсь 
час перетворилася на виставкову залу, 
де почесне місце зайняли книжки. 
Про високу поліграфічну якість, велику 
кількість і оперативність виходу в світ, 
гарну українську мову, толерантне 

ставлення працівників видавництва до 
авторів говорили всі, хто побажав ви-
ступити. Автори книжок, презентуючи 
свої доробки, розповіли про роботу 
над ними, підкреслили особливість 
цих видань, поділилися своїми новими 
видавничими проєктами. 

Як відзначив директор видавни-
цтва Іван Паров’як, це не перша пре-
зентація видавництва, однак перша у 
стінах студентської бібліотеки. Надалі 
такі презентації відбуватимуться тут 
частіше, адже у планах — на першому 
поверсі студентської бібліотеки від-
крити велику академічну книгарню, 
якої не має навіть місто. Підтримуючи 
традицію, яку розпочали торік з на-
годи Дня видавця, в останній тиждень 
травня видавництво планує вдруге 
провести „Тиждень книги“. 

Катерина ГРЕЧИН

Пропам’ятна книга — це нагорода за добрі діла

Пам’ять — це найбільша нагорода за добрі діла. Такою нагородою для першого в неза-
лежній Україні ректора Львівської політехніки Юрія Рудавського є пропам’ятна книга 
його життя і діяльности. З цієї нагоди висловлюю найщиріші слова глибокої вдячности 
ректорові Львівської політехніки п. Юрію Бобалу, як і цілому редакційному згромаджен-
ню, які долучилися до виходу її в світ: п. Анатолію Загородньому, п. Ярославі Величко, 
п. Олександрові Шишці, п. Ірині Бєлоус і п. Іванові Паров’яку.

Низький Вам уклін від всієї нашої родини і особливо від нашого сина Ореста-Юрія Рудав-
ського.

Леся РУДАВСЬКА

пам’яті незабутнього ректора

Живий у дітях, онуках та наших серцях

свято книжки

Світовий рівень — це вже традиція

[•] Ректор Політехніки Юрій Бобало вітається 
з Олесем Рудавським
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минуло півстоліття, коли Юрій Гагарін здійснив політ у космос і людство відкрило 
для себе нову епоху. Ця неординарна подія спонукала до бурхливого розвитку 

космічної галузі. Безпосереднім учасником цього процесу була й залишається Львів-
ська політехніка, зокрема Науково-дослідний конструкторський інститут електронної 
вимірювальної та обчислювальної техніки, який з 1986 року очолює випускник Львів-
ської політехніки віктор ткаченко

[СтуДІї]

Політехніка 
космічна

Передісторія НДКІ ЕЛВІТ 
розпочалась у 1945 році — з 
експериментальної лабора-
торії №1, згодом перетворе-
ної на Відділ електронного 
вимірювального приладо-
будування, пізніше — на 
Особливе конструкторське 
бюро. У 1989-му на його базі 
постало НДКІ ЕЛВІТ. Інститут 
представляє школу науко-
вого та прикладного прила-
добудування Політехніки та 
є структурним підрозділом 
науково-дослідної частини 
університету. До його робіт 
долучаються і студенти, аспі-
ранти, зокрема з ІКТА й ІТРЕ.

Один із напрямів роботи 
інституту — космічне при-
ладобудування. НДКІ ЕЛВІТ 
є учасником державних 
і комерційних космічних 
програм, має значні на-
працювання у розробці 
й виготовленні космічної 
техніки — приладів для 
оснащення стартових пози-
цій і технічних споруд (як-от 
космодром „Байконур“) та 
бортової апаратури оброб-
ки сигналів для сканерів 
космічних апаратів. Напра-
цювання політехніків мали 
й мають репутацію висо-
коточної і надійної техніки.

Напередодні космічного 
ювілею ми завітали в цей 
інститут, і Віктор Федоро-
вич розповів, як і з кого 
починалося космічне при-
ладобудування у Політехніці 
та які події відбудуться най-
ближчим часом.

Як усе починалося

— Львівська політехніка 
почала серйозно співпра-
цювати з провідними орга-

нізаціями космічної галузі 
з 1963 року, — згадує ди-
ректор НДКІ ЕЛВІТ. — Саме 
тоді, через два роки після 
першого польоту людини в 
Космос, Особливе конструк-
торське бюро Політехніки 
уклало перший договір із 
Центральним конструктор-
ським бюро експеримен-
тального машинобудуван-
ня (ЦКБЕМ), відомим як 
КБ С. Корольова. Йшло-
ся про розробку аналого-
цифрового перетворювача 
для контролю космічної 
техніки: в той час у косміч-

ній галузі використовували 
аналогові прилади, а наше 
бюро мало певні напрацю-
вання в напрямі аналого-
цифрового перетворення 
сигналів, розробці приладів 
для цифрових вимірювань 
тощо. Цікаво, що тоді ви-
користали конкурентний 
підхід: однакове завдання 
доручили нам, у Львові, й 
одному з естонських бюро, 
у Таллінні. І коли ми вже 
виконали й представили 
проєкти, замовник вибрав 
саме Львівську політехніку. 
І світ побачив наш аналого-
цифровий перетворювач з 
дистанційним керуванням 
„Край“ — перший в галузі 
прилад для цифрового ви-
мірювання та реєстрації 
результатів контролю.

— Як і над чим ще працю-
вало бюро Політехніки?
— Насамперед зазначу, що 
керівником лабораторії, в 
якій виконувались ці робо-
ти, був відомий вчений у га-
лузі вимірювальної техніки 
та приладобудування Ген-
надій Асаєвич. Він працював 
у Політехніці з 1948 року і, 
по суті, з нього тут почалась 
історія космічної техніки. 
Треба сказати, що це була 
надзвичайно обдарована 
людина: інженер, науко-
вець, конструктор, технолог; 
він був дуже вимогливим 
і прискіпливим у роботі та 
користувався авторитетом 
у своїй галузі.

Під керівництвом Генна-
дія Олексійовича з’явилася 
ціла низка унікальних при-
ладів. Ці перші пристрої ви-
користовувалися на Землі 
як складові контрольно-
вимірювальних комплексів, 
основним призначенням 
яких був передстартовий 
контроль і перевірка кос-
мічної техніки: непілотова-
них і пілотованих космічних 
об’єктів, систем ракет-носіїв. 
За майже сорокарічну історію 
співпраці з ЦКБЕМ (згодом 
його перетворили в Ракетно-
космічну корпорацію „Енер-
гія“) політехніки розробили 
і виготовили понад 80 при-
ладів. Деякі з них викорис-
товуються й до сьогодні. 
Геннадія Асаєвича було удо-
стоєно медалі ім. Корольова, 
а декілька инших працівників 
бюро — медалі „Перший 
штучний супутник Землі“. 
У різний час соратниками й 
помічниками Г. Асаєвича були 
Б. Мартинов, С. Турчанінов, В. 
Бояновський, Б. Кисіль, М. Си-
сак, А. Рейнгольд, А. Антіпов, 
М. Безсонов, Е. Чеховський, 
В. Позяйкін, Т. Дорожко та 
багато инших.

Цікаво, що оскільки ро-
боти, пов’язані з Космо-
сом, було засекречено, то 
інформація про багато-
річну участь Політехніки у 
космічній програмі СРСР 
не розголошувалась, і про 
вагомиий внесок наших 
вчених у космічну науку 
мало хто знав. І тільки на 
30-річчя ОКБ, коли до нас 
приїхав космонавт Микола 
Рукавішніков, він уголос 
сказав, над чим ми пра-
цювали десятиріччями. 
Загалом же здобутки НДКІ 
ЕЛВІТ у космічному на-
прямі — вагома сторінка в 
історії нашого університету.

Що попереду

— На червень-липень цьо-
го року планується запуск 
українського космічного 
апарата „Січ-2“. Це супутник 
дистанційного зондування 
Землі. На ньому — наша 
апаратура обробки сигналів 
для оптико-електронних 
сканерів, які в багатоспек-
тральному діяпазоні пере-
дають зображення поверхні 
Землі. Апарат випробува-
ний і чекає старту. Я думаю, 
запуск приурочать до 20-ї 
річниці незалежности Украї-
ни. Він здійснюватиметься з 
допомогою ракети „Дніпро“ 
із космодрому у Російській 
Федерації, в Єкатеринбурзь-
кій області.

Зауважу, що з нагоди 
65-річчя НДКІ ЕЛВІТ Наці-
ональне (віднедавна Дер-
жавне) космічне агентство 
України відзначило наших 
науковців, причетних до 
космічних проєктів „Січ-
1М“, „EGYPTSAT-1“, „Січ-2“: 
мене нагородили „Нагруд-
ним знаком ім. М. Янгеля“; 
Олександр Гупало, Анатолій 
Дробота, Альберт Конопкін, 

на висоті

Супутник із апаратурою політехніків чекає старту

[•] космічний апарат „Січ-2“
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Як зазначив завідувач 
кафедри професор Володи-
мир Новіков, з ініціятивою 
проведення цього семінару 
виступили студенти і ви-
кладачі кафедри, яку він 
очолює, і студенти та молоді 
науковці Київського політех-
нічного інституту.

— Тематичні науково-
дослідні семінари прово-
димо для студентів та ас-
пірантів щомісяця, — каже 

Володимир Павлович. — На 
них запрошуємо видатних 
учених, які не лише читають 
лекції, а й діляться своїми 
науковими здобутками. 
Такі зустрічі допомагають 
студентам поглиблювати 
свої знання з тем, над яки-
ми працюють і науковці 
кафедри. Головна мета ни-
нішнього заходу — залучити 
талановиту молодь до ак-
тивного вирішення проблем 

питної води й поліпшення 
екології у Львові, Західній 
Україні й Україні загалом. 
Ми досліджуємо біотехно-
логію очистки ґрунтів і води 
від нафтозабруднень. Має-
мо вже багато неординар-
них пропозицій, якими ці-
кавляться не лише в Україні, 
а й за кордоном, зокрема, в 
Туреччині, Кувейті й Польщі. 
Наукові дослідження з цих 
питань, у тісній співпраці з 
Вроцлавською політехнікою  
(Польща), Талліннським 
технічним університетом 
(Естонія), Інститутом коло-
їдної хімії та води й НТУУ 
„КПІ“, проводить наша група 
науковців-біотехнологів. 
Молоді й досвідчені кан-
дидати наук з ентузіязмом 
працюють над проблемами 
охорони довкілля й біологіч-
ної очистки води.

Гостем і лектором цього 
разу став головний науко-
вий співробітник Інститу-
ту колоїдної хімії та хімії 
води ім. Думанського НАНУ, 
лавреат Державної пре-
мії України в галузі науки 
і техніки, доктор біологіч-
них наук Петро Гвоздяк. До 
слова, відомий науковець і 
фахівець з методів очистки 
води свого часу навчався 
у Львівській політехніці, 
а нині планує налагодити 
тісні стосунки з кафедрою. 
Своєю лекцією „Мова про 

питну воду“ (що викликала 
у присутніх велике зацікав-
лення), зробив перший крок 
до співпраці зі львівськими 
біотехнологами. 

— Питна вода — про-
блема важлива й водно-
час складна і важка до 
розв’язання, — говорить 
Петро Ілліч. — Окремі ор-
ганізації намагаються вирі-
шити її, очищуючи воду у не-
великих дозах. Однак цього 
недостатньо. Ми вважаємо, 
що з тієї великої кількости 
методів очистки води, що 
існують зараз (а їх більше 
20), треба обрати найопти-
мальніші. Працюючи над 
очищенням стічних вод, 
намагаємося повернути їх 
у відкриту водойму з най-
кращими властивостями. 
Нині ми розробили нову 
парадигму очищення води. 
А загалом більше уваги при-
діляємо науковим розроб-
кам очищення промислових 
стічних вод, зокрема тих, які 
вважали втраченими, мерт-
вими водами. Їх ми знову 
робимо „живими“. 

…Тематичний науково-
дослідний семінар пройшов 
успішно, викликав жваву 
дискусію між студентами 
і молодими науковцями 
й залишив по собі багато 
вражень.

Катерина ГРЕЧИН

науковий семінар

Розмова про питну воду

240ва авдиторія „проблемного“ корпусу Львівської 
політехніки знову зібрала у своїх стінах студен

тів, аспірантів, молодих науковців кафедр технології 
біологічноактивних сполук, фармації та біотехнології й 
екології та охорони навколишнього середовища ІХХТ та 
НТУУ „КПІ“. Темою зацікавленої дискусії на студентському 
науководослідному семінарі „Екобіотехнології відновлен
ня довкілля та одержання енергії“ стала вода, яка нині з 
корисного продукту впевнено перетворюється на збірник 
шкідливих бактерій і речовин.

Роман Курдидик, Сергій Ма-
чулін і Володимир Свірщов 
отримали почесні грамоти 
агентства, а Зенон Давид, 
Сергій Тимошин та Олек-
сандр Холоша — подяки.

— Вікторе Федоровичу, 
розкажіть про міжнарод-
ну  співпрацю НДКІ ЕЛВІТ.
— Загалом ми співпрацю-
вали з Канадою, Болгарією, 
Польщею, Бельгією. Щодо 
космічного напряму, то 
брали участь у проєкті для 
Єгипту „EGYPTSAT-1“: єги-
петські спеціялісти понад 

два роки навчалися у нас 
(про що отримали відповід-
ний сертифікат), і в рамках 
проєкту було розроблено та 
виготовлено бортову апа-
ратуру космічного апарата, 
який пропрацював на орбіті 
десь 3,5 року. Ми вважає-
мо цей проєкт успішним і 
хотіли б продовжити співп-
рацю. Тим часом Єгипет 
сколихнули революційні 
події, але коли там усе влад-
нається, можливо, вдасться 
відновити зв’язки.

Сподіваємось також, 
що найближчим часом на-

лагодимо співпрацю з кос-
мічними інституціями, ор-
ганізаціями Росії, Білорусії, 

инших країн колишнього 
СРСР. Взагалі після 1992 
року ми утримували всі ці 
контакти (звичайно, крім 
тих, які стосувалися без-
пекової, оборонної сфери 
держави), проте в останні 
роки вони згасли. Але кож-
на сторона зацікавлена у 
співпраці, й, думаю, неза-
баром бодай частково ми 
таки її відновимо, адже 
маємо добру репутацію і 
досвід спільної роботи.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА

[•] Геннадій асаєвич
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пам’ятні дати
17 квітня — День жертв комуністичного 
терору. 
18 квітня — Міжнародний день 
пам’ятників та історичних місць. 

•  •  •
14.04.1629 — народився Ганс Кріс-
тіян Гюйґенс, нідерландський фізик, 
математик і астроном. Винайшов ма-
ятниковий годинник, відкрив кільце 
планети Сатурн.
14.04.1768 — в Україні пiд проводом 
Максима Залiзняка та Івана Гонти по-
чалося найбільше повстання проти 
польського панування.
14.04.1841 — народилася Христи-
на Алчевська, український педагог-
просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавале-
рідзе, український скульптор, кіноре-
жисер і драматург.
15.04.1452 — народився Леонардо да 
Вінчі, італійський маляр, архітектор, 
скульптор, винахідник та філософ.
15.04.1844 — народився Теофiл Копис-
тинський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура, 
український поет i етнограф.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці зі-
ткнувся з айсберґом і затонув „Титанік“.
15.04.1918  — помер Iван Нечуй-
Левицький, видатний український 
письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошин-
ський, український композитор.
15.04.1980 — помер Джанні Родарі, 
італійський письменник, автор дитячих 
книжок „Пригоди Цибуліно“, „Казки по 
телефону“.
16.04.1828 — помер Франціско Хосе де 
Гойя, еспанський живописець і графік.
16.04.1848 — скасування панщини в 
Габсбурзькій імперії, до складу якої 
входила тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карман-
ський, український поет-модернiст, 
перекладач „Божественної комедії“ 
Данте.
17.04.1873 — помер Семен Гулак-
Артемовський, славетний український 
композитор i оперний співак.
18.04.1860 — народилася Уляна Крав-
ченко (Юлiя Шнайдер), українська 
письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян Кру-
шельницький, український актор, 
режисер i педагог.
18.04.1955 — помер Альберт Айн-
штайн, німецький і американський 
фізик, автор теорії відносности.
19.04.1885 — помер Микола Костома-
ров, український письменник, історик, 
етнограф, один із засновників Кирило-
Методіївського братства.
19.04.1906 — помер П’єр Кюрі, фран-
цузький фізик і хімік.
20.04.1622 — помер Петро Конашевич-
Сагайдачний, гетьман українського 
реєстрового козацтва.

Повстання проти кривди 
людської

1 4 . 0 4 . 1 7 6 8  р . 
Початок Колі
ї в щ и н и .  Н а й 
більше в Україні 
н а ц і о н а л ь н о 
визвольне по
встання під про
водом М. Заліз
няка та І. Гонти 
проти польсько
го панування. 

Коліївщина (від слова „колії“) — гай-
дамацьке повстання на Правобереж-
ній Україні. Розпочалося у Південній 
Київщині, де повстанців-гайдамаків 
підготував Максим Залізняк, запоро-
жець зі с. Медведівки біля Чигирина. 
Зайнявши Жаботин, Смілу, Черкаси, 
Корсунь, Канів, Богуслав, Лисянку, 
Залізняк опинився біля торгового 
центру Правобережжя — Умані. Там 
на його бік перейшов Іван Гонта, со-
тник надвірної міліції власника Умані. 
Захопивши Умань, повстанці організу-
вали традиційний поділ за козацьким 
взірцем на сотні. Згодом обрали геть-
мана — Залізняка. 

Гайдамацькі загони С. Неживого, 
М. Швачки, А. Журби, І. Бондаренка, 
М. Москаля й инших діяли на Київ-
щині, Поділлі, Брацлавщині, Волині. 
Народна пам’ять ще довго зберігала 
спогади про гайдамаків. Як зазначили 
польські історики, від одного гайда-
маки панічно тікали 40 озброєних 
шляхетських вояків. Пам’ятатимуть їх 
і здирники-орендарі. Поляки не мали 
сили приборкати це велике повстання. 
Їм на допомогу прийшли присланці від 
Катерини ІІ. 

Коліївщині присвятив один з най-
видатніших своїх творів — поему 
„Гайдамаки“ Т. Шевченко.

„Весна народів“

16.04.1848 р. Ска
сування панщи
ни в  Галичині . 
Хвиля „Весни на-
родів“, по суті, — 
н а ц і о н а л ь н о -
соціяльна револю-
ція в Австрійській 

імперії ― не могла не досягти успіху, 
бо участь у визвольному процесі бра-
ли ледь не всі народи, які населяли 
імперію. Тому цісар спішно скасував 
панщину по всій Австрії, зокрема й у 
Галичині. 

Варто сказати, що в Західній Україні 
на той час було найбільше розбудова-
не фільварково-панщинне господар-
ство. Найменшими тут були й наділи 
землі селян. Панщина у різні часи ста-
новила 3 — 4 дні на тиждень. Для по-
рівняння: на Волині, яка належала до 
Росії, — 4 — 6 днів на тиждень, а иноді 
і 7 днів. На початок ХІХ ст. у Галичині 
78% підданих родин входило до при-
ватних польських, єврейських маєтків, 
22% — до державних. У державних 
маєтках панщина становила 78 днів на 
рік, у приватних — 133, але подекуди 
доходило до 300 і більше днів на рік. 
Крім цього, селяни були „прив’язані“ 
до села, їх судили панським судом… 

Революційні події в Австрійській ім-
перії принесли полегшення народам, 
зокрема й українському. Найважливі-
шими завоюваннями революції були 
також скликання парламенту, опублі-
кування конституції. 

Великий гетьман

20.04.1622 р. Після 
поранення в бит
ві під Хотином по
мер український 
гетьман, культур
ний діяч і видат
ний полководець 
Петро Конашевич
Сагайдачний. Він 
походив з околиць 

Самбора, ймовірно зі с. Кульчиці. За 
своє життя гетьман провів велику 
кількість битв, в яких, до речі, не за-
знав жодної поразки. Це насамперед 
війна з Московією, яку пройшов з 
переможними боями і побував у са-
мій білокам’яній. Зруйнував гетьман 
Сагайдачний невільницьке місто Кафу 
(нині Феодосія), здобув міста-фортеці 
Варну, Очаків, Перекоп, Синоп, Трапе-
зунд… Спалив і потопив багато турець-
ких галер-каторг, визволивши при цьо-
му з неволі тисячі українських бранців. 
Спалив околиці Константинополя… 
Виступав Сагайдачний і проти понад 
200-тисячного турецько-татарського 
війська. У кульмінаційний момент 
битви під Хотином він прорізав навпіл 
ворожу навалу і змусив турків піти на 
поступки. 

Це був чоловік великого духу, ді-
євий і відданий своїй землі і християн-
ській вірі. Стикаючись зі смертельною 
небезпекою завжди пам’ятав про 
лицарську честь і Україну.

Олег СЕМЕНИШИН

карби нашої величі
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В останню неділю перед Великоднем 
ми святкуємо одне з дванадцяти 

найбільших церковних свят — Квітну 
неділю. 

Божу місію на землі Ісус Христос 
завершив двома величними актами: 
воскресіння Лазаря і тріумфальний 
в’їзд до Єрусалима. Ці події засвідчили 
Христове месіянське післанництво та 
Його божественність. Тріумф тих двох 
світлих подій відчинив також браму до 
останнього акту Христового життя — 
Його мук і смерти.

Від перших віків християнства Схід-
на Церква святкує пам’ять Христового 
в’їзду до Єрусалиму в неділю перед 
Його світлим Воскресінням. Свідчен-

ня про його святкування сягають III 
століття.

У цей день у церквах правлять святкову 
літургію і освячують вербові галузки. З по-
свяченою лозою в нашого народу пов’язані 
різні дії. Зокрема, посвячену вербу ніхто не 
нищив, а ставили вдома за ікони або сади-
ли на городі. Нею благословляли худобу, 
коли перший раз виганяли на поле пасти, 
а господар обходив своє обійстя, щоб віді-
гнати нечисту силу. Подекуди посвячену 
лозу давали померлим до рук, щоби при 
загальному воскресінні вони йшли назу-
стріч Христові із символом перемоги. 

При виході з церкви у Квітну неділю 
люди легко вдаряють один одного освя-
ченими гілочками по рамені кажучи: „Не я 
б’ю, верба б’є, за тиждень — Великдень“. 

коротко

у Львові 11 квітня у міжнарод-
ний день визволення в’язнів 
фашистських концтаборів на 
Цитаделі встановили пам’ятний 
хрест на місці масових похо-
вань в’язнів концтабору „шта-
лаг-328“. У сумній урочистості 
взяли участь колишні в’язні конц-
таборів, їхні родичі, львівська 
громада і представники диплома-
тичних установ. У 1944 р. у таборі 
на Цитаделі утримували 284 тис. 
в’язнів різних національностей. 
Мученицькою смертю загинули 
понад 140 тис. осіб. Кожен чет-
вертий з них — українець.

15 квітня в майданеку (Люблін, 
Републіка Польща) відбудуться 
заходи зі вшанування пам’яти 
блаженного отця Омеляна ковча. 
у поминальних заходах візьмуть 
участь депутати Львівської 
обласної ради. Отця Омеляна 
спалили у крематорії Майданека 
у 1944 р. До останнього дня 
життя він сповідав та причащав 
в’язнів концтабору, про це зняли 
фільм „Парох Майданека“. Папа 
Іван Павло ІІ проголосив його 
блаженним мучеником. А 2009 
року його визнано покровителем 
усіх священиків УГКЦ. 

меморандум про взаєморозу-
міння між урядом україни та 
урядом канади про молодіжні 
обміни набув чинності 4 квітня. 
Відповідно до тексту документа, 
користуватися перевагами ма-
ють право громадяни, зокрема 
й випускники вишів, які праг-
нуть отримати досвід роботи за 
наявности попередньо пого-
дженого контракту, віком від 18 
до 35 років із українським або 
канадським громадянством. 

За матеріялами інформаґенцій

На початку квітня у Тернополі від
булася міжнародна конференція 

представників органів студентського са
моврядування „Громадський сектор та 
студентське самоврядування як складо
ва розвитку українського суспільства“, 
на яку зібралося понад 70 студентських 
лідерів більшости регіонів України та 
30 представників вишів і громадських 
організацій Німеччини та Польщі.

Організувала конференцію Сту-
дентська рада Тернопільського націо-
нального педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка, Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація „Національний 
студентський союз“ та Управління у 
справах сім’ї та молоді Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

Учасників відкриття конференції 
листом привітало Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України. З вітан-
ням виступив ректор ТНПУ Володимир 

Кравець. Слово мали також президент 
Національного студентського союзу 
Анатолій Ігнатович та перший віце-
президент НСС Олена Гоменюк, т. в. о. 
начальника управління освіти і науки 
Тернопільської ОДА Володимир Долин-
ний, голова Студентської ради ТНПУ 
Катерина Міляновська 

Учасники конференції обговори-
ли питання нормативно-правового 
забезпечення державної політики 
щодо студентської молоді та вирішили 
створити юридичну клініку, яка орга-
нізовуватиме правозахисні тренінги і 
безкоштовно надаватиме юридичну 
допомогу студентам, права яких по-
рушують. Окрему увагу приділили 
питанням про шляхи популяризації 
здорового способу життя, можливості 
для міжнародної співпраці органів 
студентського самоврядування, роз-
витку студентських ЗМІ та особливості 
молодіжної журналістики. 

До керівників вишів Львівщини 
І — ІV рівнів акредитації із про

ханням посприяти обговоренню на 
засіданнях органів студентського са
моврядування та студентських проф
спілкових організацій плану заходів 
щодо підтримки студентської молоді 
Львівщини „Студентська стратегія“ 
на 2011 — 2013 роки звернувся в. о. 
голови ЛОДА Володимир Губицький.

Проєкт плану „Студентська стра-
тегія“ напрацювала робоча група 
Студентської ради при ЛОДА спіль-
но зі Всеукраїнською молодіжною 
громадською організацією „Націо-
нальний студентський союз“ та гро-
мадською ініціятивою „Студентський 
захист“.

Надіслати пропозиції щодо про-
єкту потрібно до 24 квітня цього 

року, зокрема раднику голови ЛОДА 
Анатолію Ігнатовичу, за адресою: 
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кім. 235. Або на електронну адресу: 
radnyk.loda@gmail.com. Докладнішу 
інформацію можна дізнатися за тел.: 
067 603 80 03.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

християнські свята та народні традиції

За тиждень — Великдень!

молодіжні ініціятиви

Ще один крок на благо студентства

студентська стратегія

Стань учасником обговорень!
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Людський чинник
Усі проєкти, які очолює Андрій Салюк, 
спрямовані не лише на захист історич-
них пам’яток, але й на формування се-
редовища людей, які вміють і цінують 
культурну спадщину. 

― На початках своєї діяльности у 
товаристві я мав розмову з Кшишто-
фом Павловським, який на той час 
був президентом ІКОМОС у Польщі, — 
пригадує Андрій Салюк. — Вислухавши 
всі мої запитання про те, як би мав 
діяти фонд, він відповів мені однією 
фразою, яка стала визначальною у всій 
моїй роботі надалі, — діяльність такої 
громадської організації оцінюється не 
кількістю відреставрованих об’єктів, 
не сумою зібраних коштів, а кількістю 
людей, яких вдалося переконати, що 
це потрібно робити. 

Досвід діяльности дійсно показав, 
що часто пересічні львів’яни, які меш-
кають у пам’ятці архітектури чи воло-
діють нею, не усвідомлюють цінности 
своєї власности. Доводиться шукати 
спільну мову і з бізнесменами та по-
літиками, від яких залежить прийняття 
рішення про перебудову чи знесення 
пам’ятки архітектури. 

На шляху до мрії

Пов’язати професійну діяльність з іс-
торією Андрій мріяв ще в школі. Але 
радянська система диктувала свої 
правила і нащадок „ворогів народу“ 
не мав жодних шансів потрапити на 
політично заанґажований факультет. 
То ж, вислухавши пораду батька, 
вступив на факультет електрофізи-
ки у найдемократичніший на той 
час виш — Львівську політехніку. 
Вчився добре, бо було цікаво, але 
неабиякою спонукою була й участь 
та головування у щойно створеній 
альтернативній до комсомолу ор-
ганізації — Студентському братстві 
Львівської політехніки. 

Після закінчення навчання Андрій 
вступив до аспірантури на економіч-
ний факультет, де теж добре вчився і 
працював над досить складною науко-
вою роботою, щоправда не захистив її. 

― Зараз я дуже задоволений, що 
маю інженерну освіту, яка неабияк 
допомагає в моїй діяльності: легко 
читати креслення, розуміти фізику, 
хімію… — каже мій співрозмовник. — 

Свого часу я працював 
у різних установах: на 
FM радіо, в інвестицій-
ній компанії, у Західно-
му науковому центрі 
НАНУ, в Департаменті 
економічного розвитку 
міськвиконкому. Готу-
вав законопроєкт про 
створення спеціяль-
ної комплексної еко-
номічної зони „Львів“. 
Але через мораторій 
на створення нових вільних еконо-
мічних зон законопроєкт не було 
втілено в життя. І саме тоді з’явилася 
ідея створення фонду збереження 
історико-архітектурної спадщини, який 
я й очолив. 

Зараз Андрій Салюк закінчив на-
вчання в Академії культурної спадщи-
ни (Польща), де протягом двох років 
вивчав менеджмент культурної спад-
щини, завершальним акордом чого 
стане захист наукової роботи.

Дух загартувало 
Студентське братство

У формуванні кожної особистости чи 
не найважливішу роль відіграють бать-
ки. Але в житті Андрія Салюка був ще 
один не менш важливий чинник, який 
сформував його як громадського ді-
яча, — Студентське братство Львівської 
політехніки. 

― Середовище, яке ми самі створи-
ли, нас і виховало, — розповів перший 
обраний загальними зборами голова 
Братства Політехніки. — Коли я очо-
лив організацію, то зрозумів приказку 
„важка шапка Мономаха“, усвідомив-
ши, що на мені відповідальність не 
лише за себе, а й за діяльність органі-
зації і за кожного, хто до неї належить. 
Але за той період я отримав неабиякий 
досвід спілкування з людьми, органі-
заційної роботи і зрозумів: не існує за-
вдань, які неможливо виконати. Треба 
лише зуміти змобілізувати необхідні 
ресурси. 

Особливою гордістю Салюка є те, 
що майже всі учасники тодішнього 
Братства досі разом — допомага-
ють один одному, консультують, 
підтримують… Зокрема, і в реалі-
зації пам’ятко-охоронних проєктів 
Андрій часто звертається до своїх 
побратимів. 

Надійний і 
найміцніший тил

Чи не найбільшу підтрим-
ку, яка є запорукою успіху, 
Андрій Салюк має у своїй 
сім’ї. Дружина — пер-
ший експерт, з яким він 
радиться і розповідає всі 
свої плани. 

― Дуже важливо, що 
дружина жодного разу не 

відмовляла мене від задумів, а навпа-
ки, аналізує, наголошує на позитивних 
і негативних моментах, — ділиться 
голова фонду. — Я завжди знаю, що 
вдома в мене є надійний тил. А сприй-
няття того, що я роблю — це найбільша 
і найцінніша допомога. 

Великою втіхою є й те, що діяльністю 
фонду цікавляться його діти. Вони часто 
готують реферати на пам’ятко-охоронну 
тематику, допомагаючи таким чином 
поширювати ідеї організації між учня-
ми. Також дівчата неодноразово були й 
учасниками різних акцій фонду. 

З дружиною він часто жартує, що 
діяльності фонду допомагає і її по-
кійний батько — відомий реставратор 
Любарт Ліщинський. 

― На жаль, я недовго міг спілкува-
тися з тестем, — жалкує Андрій. — Але 
спільні прогулянки Львовом, розповіді 
про унікальність цього міста справили 
на мене незабутнє враження. 

Життєві істини від 
Андрія Салюка

― На все життя мені запам’яталися 
слова одного з викладачів Політехніки: 
кожен електрон має свій найнижчий 
енергетичний рівень, нижче від якого 
опускатися не може, бо відірветься від 
ядра і полетить у простір, — пригадує 
Андрій. — Так і кожна людина повинна 
знати ту межу, нижче якої не маємо 
права опускатися. І це стосується ба-
гатьох речей, зокрема й того, до якого 
рівня можна йти на компроміс, а коли 
це вже зрада. 

На переконання Андрія Салюка, 
важливо не лише бути, але й відчувати 
себе щасливим. Часто люди щасливі, 
але не розуміють цього. Сім’я, родина, 
друзі, улюблена справа — це і є справ-
жнє щастя!

Наталія ПАВЛИШИН

тет-а-тет

Сім’я, родина, друзі, улюблена справа —  
це і є справжнє щастя!
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коротко

Сьогодні ввечері в „кіно-
палаці“ у межах VІ Днів 
польського кіно відбудеть-
ся показ семи польських 
стрічок. Переглянемо як не 
надто нові фільми (з 2000 
року й далі), так і торішні-
цьогорічні. Зокрема, буде 
представлено кінобестселер 
„Самотність у мережі“, зня-
тий на основі однойменного 
роману Януша Леона Ви-
шневського. Фільми демон-
струватимуть з українськими 
субтитрами. Дні польського 
кіно пройдуть, крім Львова, 
у Києві, Вінниці, Житомирі, 
Харкові, Севастополі та 
Дніпропетровську.

відомий український пись-
менник Юрій андрухович 
21 квітня запрезентує Льво-
ву концерт „аперитив-тур“. 
У цьому концерті, окрім 
Андруховича, візьме участь 
польсько-швейцарський 
гурт „Карбідо“. Виступ буде 
поєднанням поезії, музики 
та відеоарту і ще одним 
кроком до появи спільного 
третього альбому „Абсент“.

міністерство культури має 
намір запровадити в театрах 
електронні квитки. Заплано-
вано створити для покупців 
можливість розраховуватися 
за квитки через інтернет і 
самостійно їх роздрукову-
вати. До кінця весни буде 
вивчено і відпрацьовано 
різні пропозиції, які б вла-
штовували державу, театри і 
глядачів.

28 квітня на львів’ян чекають 
два концерти гурту „Скря-
бін“ за участю оркестру 
Національного театру імени 
м. Заньковецької. Зі сцени 
Львівської опери шануваль-
ники гурту зможуть почути 
наживо найвідоміші хіти гур-
ту в цілком новій інтерпрета-
ції. Сама концертна програ-
ма готувалася для виступу 
на фестивалі „Тихо!“ 2009 
року, який був скасований 
через епідемію нетипового 
грипу.

За матеріялами інформаґенцій

Восьмого і дев’ятого квітня на сцені 
Львівського національного театру 

опери та балету імени С. Крушельницької 
відбувся показ балету „Володар Борис
фена“ Є. Станковича та опери „Норма“ 
В. Белліні. А привезла вистави трупа Наці
онального академічного театру опери та 
балету України імени Т. Шевченка. Подія 
знаменна, бо кияни приїжджали до нас 
на гастролі ще 71 рік тому.

Ідея привезти до Львова Національну 
оперу України з’явилась у межах проєкту 
„Україна: Історія великого народу“, який 
покликаний формувати у людей розуміння 
величі нашого народу, історії, почуття па-
тріотизму і гордости за історичну батьків-
щину. Генеральний директор Національ-
ної опери Петро Чуприна висловив певне 
побоювання перед виставами: „Одна річ 
їздити по світах, инша — приїхати на ви-
ступ до колег, які знають, „що таке добре, 
а що таке погано“. Та, не зважаючи на таке 
творче хвилювання, обидві постановки 
викликали позитивні глядацькі емоції та 
шквал оплесків.

Світова прем’єра балету Євгена Стан-
ковича „Володар Борисфена“ відбулась 
наприкінці минулого року — у ній все 
нове, від ідеї до хореографічних рішень. 
Балет — остання велика робота Опери, 
до створення якої долучилося багато лю-
дей. Вона переносить глядача в буремні 
десятиліття середини V століття. В основу 
хореографічної оповіді покладено історич-
ні факти, а сам балет поповнив оперно-
балетний доробок про історію заснування 
(і не тільки) Києва.

Постановка ж опери „Норма“ здійсне-
на два роки тому і весь той час перебувала 
в полі зору критиків і громадськости. Цьо-
горіч вона здобула Національну премію 
імени Т. Шевченка. Гарні декорації, чудова 
музична драматургія та психологізм — 
увага глядача впродовж вистави прикута 
до сцени, на якій на тлі протистояння 
друїдів і римлян розгортається боротьба 
між коханням і обов’язком.

Завершення коротких гастролей киян 
викликає певний сум і сподівання, що на 
наступний їх приїзд не доведеться чекати 
аж так довго....

Львівський гурт „Стихія. І кров по 
долині“ минулого четверга у клубі 

„888“ дав великий сольний концерт для 
своїх шанувальників. Був і ліричний рок, 
і альтернативний метал, і підспівування
підтанцьовування публіки, і просто бага
то пива й доброго настрою.

Задовго до початку концерту люд тусував-
ся перед входом у клуб, з нетерпінням очіку-
ючи почути й побачити звичне дійство (гурт 
же знаний з 2008 року) й незвичне (хлопці 
мали вперше давати концерт як „Стихія“). 

Перша частина концерту викликала в 
мене стійкі асоціяції з „Плачем Єремії“, хоч 
пісні були як і на слова Шевченка, народні, 
так і власні, „стихійні“. Розпочався ж ви-
ступ із композицій „І золотої, й дорогої“ та 
„Ой умер старенький батько“ — пісень, з 
якими гурт деб’ютував на Шевченко-фесті 
й отримав перемогу. Після авторських пі-
сень, де звучали акустичні гітари й бараба-
ни із вкрапленями сопілки й бубна, хлопці 
почали запрошувати слухачів до сцени, 
до танцю і на завершення першої частини 
концерту виконали веселу козацьку пісню 
„Наливаймо, браття, кришталеві чаші“. 
Пісня, до речі, виконувалася вперше. 
Вигуки „ще, ще!“ й оплески змусили гурт 
заспівати „Багряну ріку“ — пісню-візитівку.

Невелика перерва, під час якої хлопці 
підкріпилися, щоб заграти драйвовий рок, 
швидко закінчилася і концерт увійшов у 
нову стадію нездоланної енергійности. 
Вишиванки було змінено на звичайні фут-
болки і після запальної „Їхав козак містом“ 
(пісня теж у такому виконанні звучала 
вперше) народ почав підніматись із-за 
столиків, щоби бути ближче до сцени й 
дати вихід емоціям. Три пісні „Стихія“ ви-
конала вперше, одну з них — „Ой на горі 
та й женці жнуть“ публіка викликала на 
біс. Гарна акустика й зворушлива лірика, 
ритми, які, як акупунктура, активізують 
навіть втомлений мозок і тіло — з такими 
думками покидала залу.

Концерт закінчився доволі пізно, та 
хлопців довго не відпускали зі сцени. 
Згодом ще хвилин п’ятнадцять була фо-
тосесія ― дуже багато людей, особливо 
дівчат, хотіли сфоткатися з музикантами. 

Хлопці задоволені концертом і з опти-
мізом дивляться в майбутнє: „Є натхнення 
щось творити далі! Наразі в нас у планах 
невеликий тур містами Західної України і, 
можливо, Польщею. Вже на студії прописа-
ли кілька нових пісень і вони перебувають на 
етапі зведення. Плануємо випуск альбому“.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

гастролі

сольник

У стихії шаленства і драйву

Балет і опера від киян
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У Львові за підтримки МО „Дзиґа“ 
відновлять „Кіноклуб Олега Ясь

ківа“, який десятиліття діяв у клубі 
„Лялька“ та в Музеї ідей. Відтепер 
колишній фотоклуб „Ч/Б.5×5“ на 
пл. Коліївщини, 2, стане місцем зу
стрічі кінолюбителів.

Організатори повідомили про це 
5 квітня на установчих зборах Кіноклу-
бу у їхньому новому приміщенні. Таким 
чином продовжиться традиція першо-
го львівського Кіноклубу, який постав 
у другій половині 90-х років, коли у 
державі різко впав престиж кіномис-
тецтва. Тоді, хто пам’ятає, були закриті 
більшість кінотеатрів, а доступ глядачів 
до якісного кіно став обмеженим.

За більш, ніж десять років діяльнос-
ти Кіноклуб став культурним центром 
освічених львів’ян, котрі отримали 
доступ до шедеврів світової кінемато-

графії та кращих досягнень сучасного 
кіно, анімації, балету. Саме Кіноклуб 
першим відкрив своїм відвідувачам 
чимало культових фільмів та імен. 
Сюди приїжджали відомі українські 
митці — Юрій Макаров, Михайло 
Іллєнко, Іван Гаврилюк, а також режи-
сери з Франції, Сербії та Польщі.

Незмінним модератором Кіноклубу 
від того часу був Олег Яськів. Тепер він 
знову виступить у цій ролі. У перспек-
тиві організатори прагнуть, щоби Кіно-
клуб став центром, який би об’єднав 
усіх дотичних до кіномистецтва львів’ян 
і створив нову неформальну альтерна-
тиву традиційним навчальним центрам 
у Києві чи за кордоном.

Організатори планують проводити 
тут і традиційні тематичні кінофести-
валі: „Сучасне українське кіно“, „Кіно-
Азія“, „Сучасне європейське кіно“, Свято 
кіноавангарду „Несхоже кіно“, „Шедев-

ри анімації“. Щотижня тут демонстру-
ватимуть найкращі світові фільми як 
класичного репертуару, так і авангарду. 
Відновлять і зустрічі з українськими та 
закордонними кіномитцями.

А на людей, які бачать себе у світі 
кіно, чекає приємна новинка — тут обі-
цяють морально і матеріяльно сприяти 
талановитим львів’янам у реалізації 
їхніх кінематографічних ідей. Плани 
виходять воістину наполеонівські — 
зорганізувати середовище львів’ян, 
які пишуть кіносценарії та серйозно 
займаються відеозйомками, створити 
львівські майстерні сценаристів та кі-
нооператорів, а Кіноклуб перетворити 
у цілий Кіноцентр. Що ж, побачимо, як 
їм це вдасться, а тим часом щовівторка 
маємо нагоду подивитися нові фільми. 

Сторінку підготувала  
Софія МАТВІЇВ

У цьому номері „культурна розвід
ка“ „Аудиторії“ здійснила рейд по 

музеях та галереях міста, щоб розпові
сти своїм читачам про виставки, які ак
туально побачити перед Великоднем.

Розпочнемо з міні-виставки у 
кав’ярні-галереї „Штука“, яка триває 
там упродовж квітня. Це мініатюрні 
великодні писанки з бісеру, автором 
яких є львів’янка Наталя Турко.

Ось що розповідає про свої роботи 
майстриня: „Бісер вабив мене з дитин-
ства. Завжди хотілося зробити з нього 
неповторні різнобарвні дрібнички, які 
б тішили та піднімали настрій кожній 
душі, яка до них усміхнеться“.

Сама авторка за фахом є професій-
ним музикантом. Закінчила Львівську 
консерваторію, з 1993 року гастролює 
закордоном у складі камерного та сим-
фонічного оркестрів, співпрацюючи з 
відомими диригентами та світовими 
музичними агенціями у багатьох кра-
їнах Европи, Латинської Америки та 
Близького Сходу. Сьогодні вона є член-
кинею Львівського центру народної 
творчости, брала участь у численних 
виставках із різноманітними роботами 
з бісеру. Писанки (на світлині) розмі-
щено у формі деревця, яке символізує 
ріст духовности у людині.

Друга виставка також до кін-
ця місяця триватиме у Художньо-

меморіяльному музеї Олени Куль-
чицької. Це експозиція Марти Кулинич-
Новицької під назвою „Вишивка“, що 
представляє вишиті ікони, рушники 
та сорочки.

Мисткиня родом із Лемківщи-
ни, закінчила Львівське музичне 
училище ім. С. Людкевича та Львів-
ську національну музичну академію 
ім. М. Лисенка. Це учасниця Творчого 
об’єднання самодіяльних художників 
та народних майстрів при Львівському 
державному обласному центрі народ-
ної творчости. Ця авторка також має 

музичну освіту — музикознавець за 
фахом, та вишивка вже більше десяти 
років є її покликанням. Любов до ви-
шивки, за її словами, винесла з дому, 
та високопрофесійним володінням 
технікою гладі завдячує майстриням-
вишивальницям Ірині Богданівні та 
Ірині Федорівні Івасенкам.

У творчому доробку Марти Кулинич-
Новицької — авторські вишиті ікони за 
творами відомих українських худож-
ників, власні композиції на релігійну 
тематику, а також рушники та сорочки, 
у яких вона відроджує традиції на-
родного орнаменту. Художнє бачення 
авторки виявляється у майстерній орга-
нізації композиції та колористичній ви-
шуканості її творів. Зокрема, цікавими 
на експозиції є інтерпретації олійного 
полотна „Богородиця „Золотий Колос“ 
Олени Кульчицької, картин україн-
ських художниць з діяспори та творів 
львівських мисткинь, наприклад, Марії 
Янко. Беручи за основу композиційні 
схеми творів цих художників майстриня 
цілком оригінальна в колориті. При-
вертають увагу також виконані технікою 
хрестика лемківські рушники.

Сьогодні твори Марти Кулинич-
Новицької зберігаються у приватних 
і музейних колекціях в Україні та за 
кордоном, а сама вона є автором семи 
персональних та низки колективних 
виставок.

арт-огляд

Куди завітати напередодні свята

дубль другий

Кіноклуб Олега Яськіва: повернення
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високі ноти

Музика долає 
кордони
квітень у Львівській обласній філармо-

нії відзначається програмною на-
сиченістю — на сцені концертної зали 
імени С. Людкевича буде реалізовано 
кільканадцять міжнародних проєктів.

Завдяки концертам, у яких будуть задіяні 
диригенти, артисти зі сусідніх держав, 
а також із більш віддалених регіонів, 
львівський слухач отримає доступ до 
світової музики і відчує себе в центрі 
европейського культурного процесу. 
Два передвеликодні тижні потішать як 
класичними творами, так і сучасними, 
у виконанні російських, польських, 
французьких та німецьких музикантів.

Українсько-російська культурно-освітня 
співпраця вже виявила себе у концерті 
„Таланти ІІІ тисячоліття“: у супроводі 
академічного камерного оркестру 
„Віртуози Львова“ 7 квітня виступили 
юні зірки з Росії та України — учні 
московських та львівських музичних 
шкіл. Інструментальний концерт охо-
плював твори С. Рахманінова, Ф. Ліста, 
Ф. Мендельсона-Бартольді, А. В’єтана.

У рамках міжнародного фестивалю 
„Французька весна“ відбудеться два 
проєкти: концерт музики французьких 
імпресіоністів у виконанні Молодіж-
ного симфонічного оркестру „INSO-
Львів“ — прозвучать твори М. Равеля 
й К. Дебюссі (16 квітня, 18.00) та кон-
церт джазового гурту з Франції „Тріо з 
низів“ — три блискучі молоді вико-
навці відкриють нам нове французьке 
мистецтво (18 квітня, 19.00). Поза 
програмою „Весни...“ відбувся концерт 
французької піяністки грузинського 
походження Еліссо Болквадзе.

Результати українсько-польської спів-
праці знайдуть вираження у таких про-
єктах: концерт під батутою диригента 
Адама Кльоцека (15 квітня, 19.00) та 
концерт французького віолончеліста 
Домініка де Вільєнкура „Віолончельна 
ікебана“ (20 квітня, 19.00). До того на 
сцені Львівської філармонії відбулась 
спільна з Варшавською оперою поста-
новка легендарної „Карміни Бурани“ 
Карла Орфа, а також музичні зустрічі 
польської та української молоді.

17 квітня очікуємо на два концерти, у 
яких почуємо блок-флейту німецької 
музикантки Сабіни Ельдер-Деґенгарт 
та віолончель австрійки Флоріан Кітт у 
дуеті з фортепіяно Айми Марії Лабра-
Макк (Філіппіни).

Сторінку підготувала Наталя ЯЦеНкО

У галереї Укрсоц
банку на площі 

Міцкевича відкрито 
першу персональну 
виставку світлин Ро
мана Жука „Особис
тість“. Від портрету 
до оголеної натури, 
від чорнобілого зо
браження до кольо
рового — дівчата (а це 
переважно вони), по
трапивши в об’єктив 
Романа, постають у 
всій своїй красі й не
повторності.

Автор — випускник Інституту ар-
хітектури Львівської політехніки. Два 
роки тому він захистив диплом ма-
гістра за спеціяльністю „графічний 
дизайн“ і тепер працює у фотогале-
реї „Простір“ Юрія Тітовця, тож фото 
для нього вже не хобі, а професія.

Свій особливий характер, стиль 
є у кожної людини, вважає Роман. 
Помітити це й, пропустивши через 
себе, зафіксувати унікальні моменти 
істини й краси — завдання фото-
графа.

Над проєктом виставки Роман 
працював чотири місяці. Починав 
із задуму зробити серію портре-
тів, а згодом розширив жанровий 

д і я п а з о н , 
включивши 
в нього і по-
вен зріст, і 
зображен-
н я  „ н ю “. 
Для деяких 
фотосюже-
тів доводи-
лось шука-
ти інтер’єр, 
инші твори-
лись спон-

танно. В більшості зйомок брали 
участь знайомі митця, хоча були 
залучені й моделі. Загалом вийшло 
близько 65 світлин у різних стилях.

Якщо бути лаконічною в харак-
теристиці оглянутої експозиції, то 
найбільше до неї пасуватиме слово 
„краса“. Але це випещена краса, 
яка може існувати тільки в рамках 
фото, через що вона здається трохи 
штучною, несправжньою. Окремі 
роботи нагадують витончену графі-
ку — не обійшлося без комп’ютерної 
обробки. І ще хочеться змінити на-
зву виставки: особистість — це таки 
вияв суспільної сутности людини, 
вона охоплює цілий спектр рис, а 
тут маємо демонстрацію лише не-
повторних фізичних якостей, крізь 
які вгадується хіба темперамент, 
мінімально — характер.

Не применшуючи зробленого, 
приєднуюсь до того, що сказав на 
відкритті експозиції Юрій Тітовець:

― Знаю Романа три роки, і знаю 
його як креативну особистість, у якої 
свіжий погляд на творчість. Сподіва-
юсь, що ця виставка матиме успіх не 
лише у молоді, а й в инших жителів 
Львова.

майстер-клас

Навчися писанкарства!

Усі охочі навчитися виготовляти справжні 
великодні писанки, дізнатися багато 
цікавого про цю давню традицію та 
значення символів, можуть стати учасни-
ками майстер-класів від Студентського 
братства Львівської політехніки, які 
відбуватимуться 18 та 19 квітня в 226-ій 
авдиторії головного корпусу Політехніки. 

фотовиставка

Від портрету — до оголеної натури 
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у Львові 30 березня — 3 квітня 2011 року проходив Lviv Fashion Week (Львівський тиждень моди) сезону 
осінь 2011 / зима 2012. Найзапекліші модниці вже можуть приміряти на себе якісь майбутні образи, однак, 

погодьтеся, зараз, коли справжнє тепло щойно починає нас тішити, хочеться думати все-таки про весняно-
літнє вбрання

[мОДа]

Модно бути собою
Один із організаторів тижня 
моди львівський дизайнер 
Петро Нестеренко-Ланько 
спрогнозував, що цього те-
плого сезону повернеться 
стиль а-ля 70-ті роки: „Тобто 
буде модно носити довгі 
спідниці, сукні, сарафани 
тощо. Актуальні будуть 
яскраві кольори та багато 
білого. Квіткові та леопар-
дові принти — все залиша-
ється“. З ним солідарні й 
багато инших дизайнерів, 
котрі погоджуються, що 
позиції ретро-стилю поси-
люватимуться: висока та-
лія, кльошні штани, безліч 
варіянтів суконь. Кажуть, 
що в моді цінуватиметься 
натуральність, котра пере-
ходитиме в яскравість та 
невимушеність.

Прогнозують, що по-
ряд з білим модним буде 
яскравий помаранчевий та 
його відтінки, аж до корич-
невого. Модне буде навіть 
руде волосся.

Деталі важливі

Весняний се зон носін ня 
верхньо го одягу знач но 
ко рот ший за осінній. Але 
навіть у ті кількадесят днів 
із ще непевним теплом 
хочеться виглядати по-
новому і стильно. Отож, 
модницям пропонують но-
сити верхній одяг із певни-
ми акцентованими деталя-
ми. У куртках це заклепки, 
замки, накладні кишені, 
ремені. 

У весняних плащах ак-
центуємо на талії — відпо-
відним кроєм або поясом. 
Так само погляд привер-
тають накладні кишені, 
комір-стійка тощо. Най-
більш актуальна довжи-
на — до коліна.

Водночас пальто пропо-

нують носити без акценту 
на талії. Класичне, еле-
гантне, з капюшоном. Все 
ще модний укорочений 
рукав. Довжина пальта — 
за коліна.

Джинси з моди 
не виходять

Позаяк весна дуже швид-
ко сміливішає та починає 

повноправно 
го с п од а р ю -
вати, куртки, 
пальта і пла-
щі вішаємо в 
шафу. Їм на 
зміну прихо-
дить піджак. 
Д и з а й н е р и 
пропонують 
різні варіян-
ти: притале-
ний, класич-

ний, з поясом, з короткими 
рукавами або без рукавів.

Блузки носимо дуже 
романтичні — багато про-
зорих тканин або вставок, 
зборки, комір-стійка, ме-
реживні елементи, рукави-
ліхтарики тощо.

Хоч більшість сучасних 
жінок надають перевагу 
зручним штанам, дизайне-
ри пропонують їм підкрес-
лювати свою жіночність і не 
відмовлятися від спідниць 
та суконь. І одні, й другі 
можуть бути як міні, так 
міді, вільного крою. Попу-
лярні легкі тканини — гіпюр, 
шифон, шовк. Та сама лег-
кість — у силуеті та крої: во-
лани, рюші, хвости, шлейфи.

Брюки теж підкреслю-
ють особливості жіночої 
фігури, тому мають бути 
класичні, штани-галіфе, 
брюки, розширені донизу 
або навпаки із завуженим 
низом, як варіянт — з ман-
жетом унизу.

А для студентської мо-
лоді все одно найбільш 

актуальними завжди за-
лишаються джинси. Цього 
сезону остаточно виходять 
з моди бедрівки, джинси з 
заниженою талією. Дизай-
нери пропонують носити 
джинси вільного крою, ба-
жаний аксесуар — пояс або 
ремінь. Инший варіянт — 
облягаючі джинси. Знову 
в моді стрази, вишивка, 
розрізи, накладні кишені. 
Крім класичного кольору, 
модний буде темно-сірий. 

На вістрі моди — 
каблук

Ще не встигло як слід по-
тепліти, на вулиці вже мож-
на було побачити дівчат у 
весняному взутті. В цьому 
сезоні актуальною буде 
вічна класика. Дизайне-
ри акцентують на каблуці, 
тому пропонують моделі 
з масивними каблуками. 
Однак не дуже худеньким 
і низьким масивний каблук 
не пасує, їм краще обрати 
шпильку.

Модні цієї зими ботфор-
ти так увійшли в моду, що 
їх тепер носять навіть вес-
ною (дехто навіть улітку). 
Звісно, йдеться про багато 
прорізів.

Не виходять з моди бо-
соніжки зі шнурівками. 
Так само, як черевички з 
відкритим носком. До від-
критих пальців додається 
ще відкрита п’ятка — такий 
фасон можна взувати на-

віть до літ-
ньої сукні.

Обирає-
мо яскраві 
к о л ь о р и , 
квіткові ма-
люнки. До 
однотонно-
го взуття ра-
дять одягати 
колготки з 
візерунком.

Ні — чорним 
сумкам!

Логічно при -
пустити: як-
що в мо ді на-
тураль ність та 
справжність, 
тобто жінка 
підкреслює 
власну жіночність, то талію 
найкраще виділити поясом. 
Отож, і надалі актуальні 
ремені, пояси. Пояс має 
гармоніювати з основною 
деталлю гардеробу, може 
бути дещо контрастним. Ці-
каві пояси та ремені з деко-
ром — бантами, зав’язками.

Вкотре повертається в 
моду капелюшок.

А головний аксесуар, 
від якого, думаю, ніколи 
не відмовляється жодна 
жінка, — це сумка. Завжди 
модні зручні і практичні 
торбини, в яких можна но-
сити „танк у розібраному 
вигляді“, як висловлюються 
деякі чоловіки. Цього сезо-
ну вони підходять навіть до 
легких суконь. Але є й багато 
инших моделей — клатчі, 
класичні сумки, наплічники 
тощо, словом, усе, що вам 
подобається.

Триває тенденція під-
бирати сумку не до взуття, а 
до одягу. З однотонними все 
просто, а от розмальовану 
смужками, квітами чи яки-
мись иншими принтами тор-
бину краще узгодити з таким 
самим малюнком в одязі. 

Чим тепліше, тим біль-
ше здають позиції чорні 
сумки. Актуальні будуть 
білі, бежеві, сірі, багато 
коричневих. Декорування 
доволі стримане. Практично 
виходить з моди лак. Так що 
блищати повинен інтелект, а 
не сумка J.

Тенденції оглядала 
Тетяна ПАСОВИЧ

весняні тенденції

Білизна, яскравість, індивідуальність
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Сканворд

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 11

Горизонтально: 1. Плантація. 6. Нектар. 8. Тренер. 10. Латук. 
13. Епілог. 15. Дикція. 17. СМС. 20. Нанду. 21. Егрет. 22. Агат. 
24. Маре. 25. Ламінарія. 27. Інна. 28. Мідь. 29. Галапагос. 
32. Рено. 34. Сіно. 36. Метро. 37. Ореол. 39. Рур. 41. Секрет. 
42. Айкідо. 43. Опара. 47. Гетера. 48. Ерозія. 49. Екскурсія.
Вертикально: 2. Арал. 3. Цирк. 4. Берлін. 5. Беркут. 7. Ра. 8. Ту. 
9. Спіка. 11. Том. 12. Ліана. 14. Гонта. 15. Дербі. 16. Скагеррак. 
17. Супінатор. 18. Сепаратор. 19. Скейтборд. 23. Танго. 24. Мідас. 
25. Лаг. 26. Ямс. 30. Астат. 31. Омега. 33. Нонет. 35. Ісіда. 36. Мар-
тен. 38. Лекція. 40. УПА. 43. „Орас“. 44. Па. 45. Ре. 46. Арес.

Титул мусульман-
ських аристократів 

в Індії

Кількість, 
яку можна 
обхопити 
руками

Наука 
про 

герби
Новела 

С.Цвейга
Мобіль-

ний 
телефон

Стиліст
Щось 
уявне, 

предмет 
прагнень

Худож-
ник, що 

зображує 
тварин

Гора, де 
наро-
дився 
Зевс

Робітник, 
що 

фарбує 
стіни

Чіткість, 
стислість

Валюта 
Лаосу

Елемент 
чоловічої 
сорочки

Острівна 
держава 
в півден-

но-за-
хідній 

частині 
Тихого 
океану

Збут 
товарів

Замисел, 
план, 
намір

Звичаєве 
право у 
мусуль-

ман
Принц 

у балеті 
„Спляча 
красуня“

Одногор-
бий 

верблюд

Обман-
ний рух у 

спорті

Змаган-
ня з бігу Нота

Киргизь-
кий 

народ-
ний епос

Металь-
на ручна 
зброя у 

виді лука

Нота
Папка, 
порт-
фель

Памо-
розь

Розмінна 
монета 
Лаосу

Невіль-
ник

Зародок 
людини, 
тварини

Вертоліт
Радіо-

активний 
хімічний 
елемент

Наука 
про рух 
артиле-
рійських 
снарядів

Бог війни 
у давніх 
римлян

Тоненькі дощечки 
для стін під 
штукатурку

Вільний, 
великий 
обшир, 
необме-

жена 
терито-

рія

Богиня 
полюван-

ня у 
римлян

Пора 
року

У давніх 
єгиптян 

бог 
сонця, 

творець 
світу

Програш 
у шахах

Дитячий 
курорт у 
Криму

Знак 
Зодіяку

Ріка в 
Італії

Одиниця 
земель-

ної площі

Механізм 
для заби-

вання паль
у ґрунт

Столиця 
Афга-

ністану
Ріка в 

Ужгороді
Оселед-
цевий 

кит

Тип 
російсь-

кого 
літака

Індійсь-
кий політи- 
тик, батько 

І. Ганді

Музич-
ний знак

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
― Лікарю, дружина поїхала у відпустку, а на мене залиши-
ла дитину. Я, здається, все роблю, як вона наказувала: і 
гуляти з нею ходжу, і масаж їй роблю, і гімнастику… Але 
щось дитя все одно погано виглядає.
― А чим ви його годуєте?
― Тьху, так і знав, що щось забуду!

J J J
― Дмитре, ти брехун, дав мені слово і не дотримав його!
― Галю, не плач… Хочеш, я дам тобі инше слово?
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Великдень разом!
Напередодні Великодніх свят 
львівська молодь має мож
ливість долучитися до акції 
„Великдень разом“, яку органі
зовує Український католицький 
університет. 

Близько трьохсот студентів 
із Полтави, Харкова, Запоріжжя, 
Донецька, Алчевська, Луганська, 
Одеси та Криму завітають до 
Львова аби відсвяткувати най-
світліший празник — Христове 
Воскресіння. Усі, хто готовий 
стати учасником акції, а саме 
прийняти на три дні до свого 
помешкання гостей (від однієї 
до трьох осіб), можуть зверта-
тися за тел. 063-35-66-321 або 
067-29-43-893 — Юрко (еmail: 
ydidula@ukr.net). 

Докладнішу інформацію 
можна почерпнути на сайті 
velukdenrazom.blogspot.com.

Зроби свій благочинний внесок!
Прийди і допоможи дитині, придбавши для себе традиційні українські 
сувеніри — ляльки-мотанки та великодні писанки. Аукціон відбудеться 
18 квітня о 16.00 у 216-ій авдиторії головного корпусу Політехніки. Іні-
ціяторами та організаторами передсвяткового аукціону є Студентське 
братство Львівської політехніки. 

Виторг братчики потратять на купівлю солодощів та фруктів для дітей 
зі Львівської спецшколи-інтернату № 104, що в Брюховичах, яких вони 
відвідають 20 квітня з майстер-класами писанкарства. 

Місяць профілактики для здоров’я студентства
Протягом місяця, з 12 квітня до 17 травня, у Львівській політехніці для 
студентів 1 — 4 курсів проведуть роз’яснювальні роботи щодо про
філактики здоров’я молоді. Лекції прочитають спеціялісти з обласного 
та міського Управління охорони здоров’я і 10-ї міської лікарні. Медики 
закцентують увагу на профілактиці ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, вірусного 
гепатиту, наркоманії та шкідливості куріння.

Місячник роз’яснювальної роботи проведуть на виконання Національної 
програми „Репродуктивне здоров’я нації“ на період до 2015 року, програми 
„Профілактика ВІЛ-СНІДу“ у 2001 — 2011 роках та закону України „Про захист 
від інфекційних захворювань“.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
14 квітня — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
15 квітня —„Повернення Баттерфляй“ 

(балет). 18.00.
17 квітня — „Лебедине озеро“. 12.00; 

„Севільський цирульник“. 18.00.
20 квітня —„Ромео і Джульєтта“. 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
14 квітня — „Ханума“. 18.00.
15 квітня — „Невольник“. 18.00.
16 квітня — „візит літньої пані“. 18.00.
17 квітня — „По щучому велінню“. 12.00; 

„Невольник“. 18.00.
18 квітня — „Поліанна“. 18.00.
19 квітня — „Невольник“. 18.00.
20 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.

камерна сцена
14 квітня ― „картка любові“. 19.00.
17 квітня ― „три любові“. 18.00.

молодіжний академічний  
театр ім. Л. курбаса
15 квітня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
16 квітня — „Сад нетанучих скульптур“. 

19.00.
17 квітня — „Хвала еросу“. 19.00.

муніципальний театр
16, 17 квітня — „Приборкання норовливої“ 

(прем’єра). 18.00.
19 квітня — „Приборкання норовливої. 16.00.
20 квітня — „Лісова пісня“. 17.00.

Львівський академічний 
духовний театр „воскресіння“
15, 16, 17 квітня ― „Розбите серце“. 18.00.
19, 20 квітня ― „Йов“. 18.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
14 квітня — „Попелюшка“. 12.00; „За двома 

зайцями“. 15.00.
15 квітня — „троє поросят“. 11.00; „Гобіт“. 

15.00.
16 квітня — „Олівер твіст“. 14.00.
17 квітня — „малюк і карлсон“. 15.00.
19 квітня — „Попелюшка“. 12.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
16 квітня — українсько-німецький музичний 

проєкт: орґан + флейта (солісти ― 
Олена Мацелюх (орґан), С. Хейднер 
(флейта)). 17.00.

17 квітня — концертний виступ 
муніципального хору (м. Брест, 
Білорусія). 15.00.

експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом ім. І. Франка на ім’я 
Ганкевич Ольги Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Задорожої Анастасії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Парфенюка Олександра Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кутної Марії Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Стадник Тетяни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Поперечної Юліанни Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Юзьків Ольги Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Рудавського Андрія Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Костів Марії Богданівни;
утрачений студентський квиток ВЕ № 06977228, 
виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Карташової Юлії Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Бапандюка Любомира Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гривни Теодора Юрійовича.

ч. 12 (2732)
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• будівельного виробництва;
• гідравліки та сантехніки;
• дизайну архітектурного середовища;
• електроприводу і автоматизації промислових 

установок;
• електронно-обчислювальних машин;
• зварювального виробництва, діягностики та від-

новлення металоконструкцій;
• інженерної геодезії;
• менеджменту персоналу і адміністрування;
• мостів та будівельної механіки;
• опору матеріялів;
• технології машинобудування;
• технології органічних продуктів;
• фотограмметрії та геоінформатики.

До участи в конкурсі допускаються особи, які 
мають науковий ступінь доктора наук і /чи вчене  
звання професора, а також стаж педагогічної роботи 
не менше 5 років. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи: заяву, особовий листок з 
обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії 
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені 
звання, список друкованих праць і винаходів, заві-
рених за встановленим порядком.

Термін подання документів на конкурс — місяць 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання над-
силати на ім’я ректора Національного  університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.

Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення  
посад завідувачів кафедр:

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №110328.

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

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо  
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Тетяни Пасович.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РекЛама та ОГОЛОшеННЯ]

Колектив кафедри електричних систем та мереж Львівської 
політехніки висловлює співчуття завідувачу кафедри Георгію 
Миколайовичу Лисяку з приводу смерти його

матері.

Колектив кафедри комп’ютеризованих систем автоматики 
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології 
Львівської політехніки глибоко сумує з приводу трагічної смерти 
старшого викладача 

Святослава володимировича Сенчини
і висловлює щире співчуття родині та друзям покійного.

Майже півстоліття Святослав Володимирович присвятив 
викладацькій роботі на кафедрі, був автором багатьох наукових 
праць та методичних розробок, успішно займався підготовкою 
і вихо ван ням молодих спеціялістів. Святослав Сенчина був 
майстром спор ту з альпінізму, заслуженим тренером України, 
багаторічним головою федерації альпінізму Львівщини, одним 
з небагатьох володарів титулу „Сніговий барс“.

Пам’ять про чудову людину назавжди залишиться в наших 
серцях.

Вічна йому пам’ять…

ч. 12 (2732)
14 — 20 квітня 2011



„квіти для мами“ (полотно, акрил, 2010 р.).
Мар’яна Порученко, студентка IV курсу кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ

книжкові видання тижневика „аудиторія“ можна придбати  
в мережі книгарень видавництва Львівської політехніки:

Головний корпус — вул. С. Бандери, 12, тел.: 258-24-92;
1 корпус — вул. Карпінського, 2/4; 2 корпус — вул. Карпінського, 6;

4 корпус — вул. Митрополита Андрея, 5, тел.: 258-23-56.


