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Навіщо нам зберігати дерев’яні святині?

Про „Проблеми і завдання збере-
ження дерев’яної сакральної ар-
хітектури Львівщини“ говорили 
25 травня у Львівській політехні-
ці під час науково-методичного 
семінару. 

На семінар з усієї области 
з’їхалися представники місцевих 
рад та адміністрацій, керівники 
церков усіх конфесій, у корис-
туванні яких є дерев’яні церкви, 
священики, які обслуговують 
дерев’яні церкви, инші відпо-
відальні посадовці, представ-
ники громадських організацій, 
громадські та культурні діячі. 

Семінар відкрили: митрополит 
Львівський і Сокальський УПЦ 
КП Димитрій, архієпископ 
Львівський і Галицький УПЦ МП 
Августин. Усіх присутніх молит-
вою поблагословив єпископ-
помічник Львівської архієпархії 
УГКЦ Венедикт. Високопреосвя-
щенні отці висловили сподіван-
ня, що семінар стане початком 
об’єднання зусиль влади, Церкви 
і громади для збереження 
великого духовного надбання — 
дерев’яних церков Львівщини.

З вітальним словом виступили го-
лова ЛОДА Михайло Цимбалюк 
та голова ЛОР Олег Панькевич. 
Зокрема Михайло Цимбалюк 
наголосив на необхідності роз-
робити Національну програму 
збереження дерев’яної сакраль-
ної архітектури. Від адміністра-
ції Політехніки всіх учасників 
конференції привітав перший 
проректор Володимир Павлиш. 

Продовження на 11 с. →

Андрій Котлярчук, пластун, працівник кафедри реставрації та рекон-
струкції архітектурних комплексів Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Вони зберігають традиції українців“
Дерев’яні церкви — це духовна спадщина українців, місце, 
де люди молилися, просили благословення, вкладали най-
більше своєї духовної енергії. Тому сама споруда церкви має 
величезну цінність, яку треба зберігати. Якщо є потреба будувати більший храм, 
то старий теж має бути збережено. Якщо розглядати дерев’яні святині як об’єкти 
архітектурної спадщини, то це унікальна річ. Вони відображають народний стиль, 
народну архітектуру, виплекані століттями традиції землі, де українці проживали 
споконвіків. 

Оленка Сторож, студентка третього курсу Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„У них душа наших предків“
Це частина нашої архітектурної і мистецької спадщини. Наші 
предки вкладали в них сакральний зміст, бо церква це особлива 
споруда, де людина відчуває близькість до Бога. У побудову 
церков майстри вкладали душу. Тому потрібно цінувати те, що 

нам залишили і відновлювати поки є ще така можливість. 

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Андрій Салюк, голова Львівського обласного Українського товариства 
охорони пам’яток історії і культури:

„Дерев’яні храми — це наш  
генетичний код“

В Україні є чудові зразки ренесансу, але такі ж пам’ятки мають 
також італійці чи нідерландці, а от дерев’яні церкви — це суто 

українські шедеври. Вони найбільше характеризують нашу народну традицію. Втра-
тивши одну з них, ми втрачаємо один з генів, який нас характеризує. Адже часто на 
стінах цих церков, особливо XVI — XVIII ст., упродовж їхнього існування люди ви-
різьблювали інформацію про всі важливі події, що сталися в тому чи иншому місці. 
Це літописи, які більше ніде не закарбовані. 

Микола Бевз, завкафедри реставрації та реконструкції архітектурних 
комплексів Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Це безцінний спадок українців“
Дерев’яні церкви мають дуже велику цінність. Для мешканців 
місцевости, де є така пам’ятка, вона дорога, бо в ній христили 
їхніх дідів, батьків… Для фахівців дерев’яні пам’ятки є уні-
кальним віддзеркаленням власне української архітектурної 
ідентичности. Ці церкви мають чітку архітектурну основу, яка є 
спільною для величезної кількости типів святинь від Донецька до Лемківщини. Такої 
кількости об’єктів із такою специфічною архітектурою нема в жодній европейській 
державі. Для нашої країни це величезний потенціял і можливість заробляти чималі 
кошти. Якби ми мали добру систему туризму, то могли би забезпечити фінансування 
реставраційних робіт і їх утримання. На сьогодні є країни, де 30 — 40% держбюджету 
формується з туризму. 

[ВАшА дУМКА]
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Спочатку — нагороди
Засідання Вченої ради розпо-
чалося із приємної події, яку із 
задоволенням виконав ректор 
Львівської політехніки Юрій 
Бобало. Дипломи почесного 
професора Львівської полі-
техніки отримали професори 
ІТРЕ Богдан Мандзій та Зіновій 
Готра. За вагомий внесок у 
забезпечення інформаційної 
безпеки держави, підготовку 
кваліфікованих кадрів Почесну 

грамоту отримав завідувач ка-
федри захисту інформації ІКТА 
професор Валерій Дудикевич. 
Ректор вручив нагороди різних 
номінацій багатьом иншим 
політехнікам, а також атестати 
про присвоєння вчених звань та 
дипломи докторів і кандидатів 
наук. Багато нагород за пере-
моги в конкурсах студентських 
наукових робіт та предметних 
олімпіядах отримали студенти.

Студенти напряму телекомунікацій 
ІТРЕ Львівської політехніки вже 

вп’яте взяли участь у програмі ком-
панії „МТС Україна“ „Професіонали 
майбутнього“. І вкотре повернулися 
до Львова з призовим місцем.

11 команд-учасників (по 5 студентів) 
під керівництвом куратора впродовж 
конкурсного етапу працювали над 
спільним науковим проєктом на акту-
альну для сектора комунікацій тему 
„Створення технологічних ресурсів у 
конвергентній мережі на базі мобіль-
ного оператора для надання послуги 

Triple Play“. Впродовж цього часу вони 
отримували стипендію по 700 грн. на 
місяць від компанії МТС. 23 травня від-
бувся публічний захист усіх конкурсних 
проєктів у Державному університеті 
інформаційно-комп’ютерних техноло-
гій у Києві.

У програмі брали участь Роман 
Савчук, Микола Бешлей, Олександр 
Смольницький, Володимир Янишин, 
Ольга Хома. Старший викладач кафе-
дри телекомунікацій Орест Лаврів (член 
конкурсної комісії) каже, що цьогоріч 
було дуже складно зробити остаточ-
ний відбір претендентів у команду: 

за результатами письмових робіт зі 
спеціяльности двоє студентів набрали 
однакову кількість балів, тому п’ятий 
учасник команди визначився аж після 
усного опитування обох.

Така ж ситуація виникла і з вибором 
доповідача, котрий мав би презенту-
вати розроблений проєкт перед кон-
курсною комісією (голова — технічний 
директор „МТС Україна“ Владімір Пу-
тінцев). Куратор — завідувач кафедри 
телекомунікацій професор Михайло 
Климаш слухав Володимира Янишина 

[nota bene!]

Закінчення на 5 с. →

Закінчення на 4 с. →
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симпозіюм

з головної зали

На черговому засіданні Вченої ради Львівської політехніки мова йшла про стан та перспективи підвищення 
якости надання освітніх послуг іноземним громадянам та створення умов для забезпечення академічної 

мобільности

Пріоритети розвитку Европейського  
простору вищої освіти

Інженери-механіки світу знову у Львові
У Львівській політехніці 25 — 27 травня відбувся Х Між-

народний симпозіюм українських інженерів-механіків. 

У ньому взяли участь науковці зі Сербії, Польщі, Росії, 
Білорусії та з багатьох технічних вишів України. Під час 
роботи симпозіюму працювало 11 секцій. Загалом, на 
пленарному і секційних засіданнях виступило понад 200 
учасників симпозіюму.

Х Міжнародний симпозіюм українських інженерів-
механіків організували і провели Міністерство освіти, науки, 
молоді і спорту України, Національний університет „Львів-
ська політехніка, Інститут інженерної механіки та транспорту 
Львівської політехніки, Українське товариство з механіки 
руйнування матеріялів“, Наукове товариство ім. Шевченка 
та редакція журналу „Машинознавство“.

К. Г.

знай наших!

Майбутні професіонали перемагають сьогодні
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Іноземні студенти 
обирають Львівську 

політехніку
Цього року Львівська політехніка від-
значає 50-ліття підготовки фахівців 
для зарубіжних країн. Тож на Вченій 
раді заслухали доповідь проректора  
з навчальної роботи та міжнародних 
зв’язків Юрія Рашкевича „Про стан 
та перспективи підвищення якости 
надання освітніх послуг іноземним 
громадянам та створення умов для 
забезпечення академічної мобільнос-
ти“. Як відзначив доповідач, за цей час 
випущено понад 3500 спеціялістів для 
понад 70 країн світу. Зростає кількість 
іноземних студентів, які обирають наш 
університет, зокрема, з країн Африки, а 
зменшується з Китаю. Лідерами щодо 
кількости таких студентів є ІНЕМ, ІБІД, 
ІТРЕ, аутсайдерами — ІГСН, ІГДГ, ІМФН. 

Однак, слід подбати про додаткові 
заходи для збільшення контингенту 
іноземних студентів та аспірантів, 
створювати їм умови для реалізації 
навчальних програм англійською та 
иншими іноземними мовами, а також 
забезпечити якість їхнього навчання.

На думку проректора, академічна 
мобільність українських студентів теж 
має стійку тенденцію розвитку. На 
сьогодні понад 130 студентів щороку 
виїжджають на одно- та двосеме-
строве навчання за кордон, а також 
для виконання виробничої та перед-
дипломної практик. Лідерами в сту-
дентській мобільності є ІАРХ, ІГДГ, ІКНІ. 
Необхідно активніше використовувати 
міжуніверситетську співпрацю та між-
народні програми, запроваджувати 
викладання англійською мовою (що 
передовсім збільшить число мобільних 
студентів, які приїжджають до нашого 
університету), розробити та спільно із 
закордонними вишами-партнерами 

реалізовувати навчальні програми, які 
дадуть можливість студентам отримати 
по закінченні програми два дипломи — 
Львівської політехніки та закордонного 
університету. Останнє є серед пріорите-
тів розвитку міжнародних навчальних 
зв’язків нашого університету та повніс-
тю відповідає пріоритетам розвитку 
Европейського простору вищої освіти. 

Для розвитку студентської мобіль-
ности і збільшення кількости іноземних 
студентів й надалі необхідно удоско-
налювати інформаційне забезпечення 
міжнародних зв’язків. Відділ між-
народних зв’язків, зокрема, створив 
спеціялізований сайт на веб-сторінці 
університету, у планах — завершити 
цього року розроблення англомовного 
варіянту Інформаційного пакету універ-
ситету тощо. 

Після обговорення доповіді Вчена 
рада прийняла відповідну ухвалу.

Катерина ГРЕЧИН

До Львова з Ізраїлю заві-
тав випускник Львівської 

політехніки, а нині провідний 
світовий експерт у галузі без-
печности, надійности та якости 
професор Зігмунд Блувбанд. 
В Інституті телекомунікацій, 
радіо електроніки та електронної 
техніки 23 — 25 травня він про-
читав для викладачів, науковців, 
аспірантів та студентів цикл лек-
цій „Прикладні методи надійнос-
ти і безпечности (з ілюстрацією 
програмного забезпечення)“.

Директор ІТРЕ професор Іван Пруді-
ус як і Зігмунд Блувбанд — випускники 
радіотехнічного факультету 1969 року.

— Зігмунд вчився на „відмінно“, 
був активним студентом, спортсме-
ном, — каже Іван Никифорович. — Ще 
зі студентських років успішно займався 
наукою під керівництвом професо-
ра Юрія Шевцова. Інститут закінчив 
з відзнакою, вчився в аспірантурі. 
Згодом виїхав за кордон. В Тель-Авіві 
організував свою велику корпорацію, 
де є її президентом, має філію у Лос-
Анджелесі. В його корпорації — по-
над 200 програмістів, які працюють 

над забезпеченням надійности не 
тільки радіоелектронних, а й инших 
технічних засобів: авіяції, транспорту, 
иншого технологічного устаткування. 
Їхнє завдання — розробка програм-
них продуктів, і, відповідно, аналіз 
систем надійности. Приємно, що наш 
випускник — президент і засновник 
ALD Group (Ізраїль — США), академік 
Міжнародної академії якости, почес-
ний член Американського товариства 
якости ASQ, лавреат премії Елмера 
А. Сперрі (за досягнення у розробці 
й реалізації інноваційних методів та 
інструментів для поліпшення надій-
ности і безпеки на транспорті), пере-

можець престижної ІЕЕЕ Lifetime 
Achievement Award за лідерство 
та інновації в безпеці і надійності 
у світі (один з трьох осіб у світі, 
які мають таку нагороду), лав-
реат премії „Досягнення життя 
Ізраїльського товариства якости“.

Зігмунд Блувбанд не лише 
бере активну участь у міжнарод-
них конференціях, які проводить 
кафедра, читає цикл лекцій в 
альма-матер, а й є її меценатом, 
зокрема, подарував програмний 
продукт на суму понад 100 тисяч 

доларів. Упродовж двох останніх років 
група студентів й аспірантів ІТРЕ під 
керівництвом декана базової вищої 
освіти доцента Леоніда Озірковського 
знайшла спільні контакти з реалізації 
проєктів корпорації. Торік, зокрема, 
працівники кафедри проходили там 
стажування, зараз через інтернет об-
мінюються інформацією, завданнями. 

Зігмунд Блувбанд, коли приїжджає 
в інститут, як зізнається сам, завжди 
відчуває тут любов і теплоту. А ще хоче 
аби школа надійности в його альма-
матер була однією з кращих у світі. 

Катерина ГРЕЧИН

родом із політехніки

Колишній випускник — і лектор, і меценат

з головної зали

Пріоритети розвитку Европейського  
простору вищої освіти

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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та Ольгу Хому ще в потязі до Києва. Од-
нак остаточно Ольга наважилась узяти 
„удар“ на себе буквально перед самим 
виступом. Звісно, дуже хвилювалась, 
тому потім була собою незадоволена.

Команда Львівської політехніки 
підготувала науковий проєкт на тему 
„Створення технологічних ресурсів у 
конвергентній мережі на базі мобіль-
ного оператора Triple Play“. Після оста-
точного формування команди кожен 
студент написав своє бачення проєкту. 
Орест Лаврів допоміг сформувати з 
цього основний „кістяк“, після чого вже 
кожен учасник команди займався сво-
єю частиною. Збиралися щотижня, на ці 
зустрічі кожен приходив із виконаним 
завданням.

Очікування і студентів, і викладачів 
були різні — від бажання перемогти 
до побоювань не потрапити в перелік 
призерів. Чи не найбільше хвилювався 
керівник — професор Михайло Кли-
маш. Та даремно: команда Львівської 
політехніки посіла на змаганнях третє 
місце. Студентам, крім сертифікатів та 
диплома, вручили електронні книжки. 

За друге місце команда Донецького 
національного технічного університету 
отримала ноутбуки. А переможці — 
господарі цьогорічних змагань ДУІКТ 
зможуть витратити по 25 тисяч гривень 
на подальше навчання та підвищення 
професійного рівня знань.

Михайло Климаш переконаний, 
що високе місце команди — це добра 
новина не лише для студентів:

― Ми вже будемо мати 5 студентів, 

з якими можна серйозно пра-
цювати, залучати їх до науки. На 
5-му курсі я скерую їх на стажу-
вання в МТС, де вони пройдуть 
добру школу. Думаю, що вони 
матимуть добру кар’єру.

― Цей конкурс дає науковий 
старт, — додає Орест Лаврів 
(був учасником ІІ конкурсу „Про-
фесіонали майбутнього“). — На 
першому (відбірковому) етапі 
він виявляє рівень загальної 
підготовки претендентів, а на 
другому етапі — творчі й аналітичні 
здібності учасників — до проєктування, 
до розроблення різних ідей, доведення 
їх до логічного завершення. Робота 
цього року характеризується тим, що 
є чітка відповідність поставленої мети 
й одержаних результатів. Ми завжди 
робимо ставку на технічні речі, а не на 
економіку чи соціологію (в останні роки 
спостерігаємо на конкурсі відхилення в 
бік економічних та маркетингових до-
сліджень — можливо, це віяння часу, 
але ми маємо бути сконцентровані на 
технічному аспекті підготовки фахівців).

Під час нагородження переможців 
конкурсу директор департаменту ви-
щої освіти МОНМС Ярослав Болюбаш 
схвально оцінив практику залучення 
роботодавців до підготовки майбутніх 
кадрів:

― Особливо в таких високотехноло-
гічних сферах як телекомунікації участь 
роботодавців має розпочинатися ще на 
етапі вступної кампанії до вишів або 
навіть починаючи зі старших класів 
школи, коли учні ще тільки обирають 
майбутню професію. Конкурс „Профе-

сіонали майбутнього“ — один із при-
кладів підготовки студентів та участи в 
цьому процесі роботодавців. За п’ять 
років існування цієї освітньої програми 
вона не тільки розширилася завдяки 
новим учасникам, а й набула статусу 
одного з найпрестижніших студент-
ських конкурсів.

Дізнавшись про результати конкур-
су, директор Західного територіяльного 
управління „МТС Україна“ Кирило Дми-
трієв прокоментував:

― Львів завжди славився своїм на-
уковим потенціялом, освітнім рівнем 
викладачів та студентів. Тому не дивно, 
що студенти Львівської політехніки з 
року в рік демонструють такі високі 
результати на конкурсі. Телекомуніка-
ції — інноваційна галузь уже в своїй 
суті, тому компанія „МТС Україна“, яка 
ставить доволі високі вимоги до про-
фесіоналізму працівників, допомагає 
нинішнім студентам стати справжніми 
професіоналами в майбутньому.

Тетяна ПАСОВИЧ
Львів — Київ — Львів

27 травня  пролунав останній дзвоник для 
54 гімназистів Львівської академічної 

гімназії при Львівській політехніці.

Урочисте свято, на яке до випускників за-
вітали достойники зі Львівської політехніки, 
Львівської обласної держадміністрації, Львів-
ської міської ради та духовенства, відбулося 
у першому навчальному корпусі Львівської 
політехніки. Цього дня актова зала розквітла 
усмішками випускників, їхніх друзів, батьків, 
прекрасними букетами червоних троянд і 
кольорових кульок. Широкі стрічки з написом 
„Випускник“, які красувалися на грудях гордих 
юнаків і дівчат, ще раз підтверджували: відтепер 
цікаве і насичене гімназійне життя залишається 
позаду. Попереду — життя не менш цікаве, по-
вне нових відкриттів і звершень. Хай щастить 
вам на цьому шляху!

К. Г.

→ Закінчення. Початок на 3 с.

знай наших!

Майбутні професіонали перемагають сьогодні

останній дзвоник

Прощавай, гімназіє!
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моя професія

Особливість підготовки
Журналістика у Політехніці має свої 
особливості — акцентує на психології 
та праві, адже є компетенцією Інсти-
туту права та психології. Професор 
кафедри психології, педагогіки та 
права Львівської політехніки, завіду-
вач кафедри соціяльних комунікацій 
Галицького інституту ім. В. Чорновола 
Національного університету „Києво-
Могилянська академія“ 
Юрій Фінклер пояснює:

— У Львові вже склали-
ся певні традиції фахової 
підготовки в галузі жур-
налістики та інформації 
(ЛНУ ім. І. Франка, Україн-
ська академія друкарства, 
магістерська програма 
з журналістики в УКУ), 
нарощує потенції Львів-
ський університет бізнесу 
та права. Тому в Політехні-
ці ми робимо наголос на 
ґрунтовній психологічній 
підготовці майбутніх жур-
налістів і деталізованому 
викладанні медіяправа, 
адже саме кафедра психології, педа-
гогіки та права Політехніки стала базо-
вою для напряму „Журналістика“. При 
цьому намагаємось відійти від устале-
них штампів у підготовці журналістів і 
зосередити увагу на аналітичних, екс-
пертних спроможностях сучасних ме-
дій, навчити студентів з професійною 
недовірою ставитись до однобоких 
повідомлень чи суджень тощо. 

Теорія і практика

Насамперед викладачі націлені на 
те, аби дати студентам ґрунтовні те-
оретичні знання з комунікативістики 
(досліджує комунікацію в найрізно-
манітніших контекстах) й практичні 
журналістські навички (тут залучати-
муть журналістів-практиків). Скажімо, 
на першому курсі студенти слухали 
такі дисципліни, як „Теорія масової 
комунікації“, „Вступ до спеціяльнос-
ти“, „Історія української та зарубіжної 
журналістики“, „Психологія спілку-
вання“, а також „Екологія“, англійська 
та українська мови за професійним 
спрямуванням та ин. Крім цього, спудеї 
вже встигли трохи попрактикуватись у 

написанні журналістських матеріялів 
різних жанрів, а також побували на 
львівській телестудії:

— Нам запропонували цього літа 
постажуватися на телебаченні. Думаю, 
це чудова нагода спробувати себе в 
одній зі сфер журналістики — теле-
візійній, — каже Юлія Кулаєва.

Але, варто зазначити, дехто зі 
студентів вже знає, що таке робота у 
ЗМІ. Скажімо, матеріяли Ярини Коло-

дницької друкуються у ходорівській 
газеті, Христина Шажко працювала на 
регіональному телебаченні у рідному 
Червонограді. І хоч для Христини це 
було тільки хобі, але воно врешті ви-
значило її професійний вибір.

Випадкові і невипадкові

Назагал журналістика привабила 
молодих людей творчою складовою 
і, як вони кажуть, широкими можли-
востями для самореалізації. Ну і тим, 
жартують студенти, що „нема матема-
тики“! Загалом кожен із 14 студентів 
потрапив на журналістику по-своєму: 
хтось випадково, хтось цілком усвідом-
лено. А от Василь Сікорський вирішив 
підкорегувати свій попередній вибір: 
після року навчання в ІЕСК вступив на 
журналістику. Хлопець має велике 
бажання працювати журналістом у 
військових структурах. Знає чим ба-
жає займатись у майбутньому й Ігор 
Скоромець:

— Хотів би працювати в інтернет-
журналістиці. Вважаю, що нині це 
найперспективніша сфера. Тим більше, 
ІТ-технології активно розвиваються у 

Львові, і я вже маю деяку практику в 
написанні інтернет-текстів. Щодо те-
матики, мене цікавлять ігри й новітні 
технології.

Як зауважує староста групи Юлія Бі-
ганич, навчатися цікаво, викладачі всі-
ляко допомагають, підтримують. Юрій 
Фінклер каже, що першокурсники не 
схожі один на одного, дуже хочуть 
вчитися і „загорілися“ журналісти-
кою — тож нема сумніву, що „перший 

випуск обов’язково себе 
проявить сузір’ям класних 
медійників“.

Виліпити себе

Та це згодом. Наразі ж 
студентам треба працю-
вати над собою, переко-
нана старший викладач 
кафедри української мови 
Політехніки Надія Голубін-
ка. Їхній мовний рівень 
вона оцінює як „неорану 
ниву“. Але водночас за-
уважує, що студенти готові 
працювати, вчаться бути 
критичними, іронічними, 

об’єктивними. Надія Іванівна не об-
межується суто мовними рамками: 
крім звичних вправ, на парах студен-
ти пишуть журналістські матеріяли, 
аналізують тексти й обговорюють 
актуальні події. А дехто навіть заці-
кавився наукою. Так, Соломія Турій 
успішно виступила на конференції у 
Львівському державному університеті 
безпеки життєдіяльности із доповід-
дю про терміни в авторській мові 
Юрія Андруховича. Студентка каже, 
для неї це „добрий старт і безцінний 
досвід“. Аби не лише старт, а й фініш 
був вдалим, Надія Голубінка нагадує 
своїм вихованцям:

— Журналісти мають знати за-
садничі речі, орієнтуватися у всьому 
або принаймні знати, де шукати 
інформацію. Щоб навчитися писати, 
виробити власний стиль, вони мусять 
дуже багато читати, зокрема художню 
літературу, публіцистику. Зараз вони 
шукають себе, випробовують власні 
сили. Багато залежатиме від самих 
студентів, їхньої праці над собою, 
самоосвіти — адже журналіст мусить 
сам себе виліпити.

Ірина ШУТКА

Минулого року Політехніка вперше почала готувати журналістів. Напередодні професійного свята ми по-
цікавилися, як навчаються наші майбутні колеги, як бачать себе в професійній журналістиці 

„Загорілися” журналістикою
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У відкритій 4 листопада 
1844 р. Технічній акаде-
мії — першооснові тепе-
рішнього Національного 
університету „Львівська 
політехніка“ — одразу ж 
розпочалося викладання 
хімічних дисциплін як ба-
зових у підготовці фахівців 
технічного профілю. Серед 
шести кафедр, які стали 
фундаментом академії, була й кафе-
дра хімії. Її першим професором (по-
нинішньому завідувачем) став доктор 
медицини Фрідріх Рохлєдер (1819 — 
1874) — у майбутньому відомий ав-
стрійський вчений, один із засновників 
фітохімії і структурної хімії. У чому ж 
полягала тодішня хімічна освіта?

Професор Рохлєдер викладав загаль-
ну хімію і застосування хімії у тих галузях 
хімічної промисловости, які розвивалися 
в Галичині. На це відводилося 5 год. на 
тиждень, що було недостатньо, до того ж 
не вистачало повноцінних курсів хімічної 
технології, мінералогії. Також Рохлєдер 
започаткував дослідження властивостей 
рослинних речовин, опублікував статтю 
„Питання фітохімії“ і в 1848 р. у 29-річно-
му віці став членом Віденської академії 
наук. Пізніше, працюючи у Празькому та 
Віденському університетах, він виявив 
відомі для всіх хіміків натуральні барв-
ники (алізарин, пурпурин, лакмус), став 
одним із засновників концепції гомології 
та ненасичених сполук.

Цікаво відзначити демократичні 
погляди й активну життєву позицію 
першого професора-хіміка. Коли 1848 
року Европою прокотилася хвиля 
національно-визвольних революцій, 
яка отримала назву „Весна народів“, 
Ф. Рохлєдер очолив загін студентів Тех-
нічної академії, які вступили в Народну 
гвардію. Оскільки у гвардійців бракува-
ло набоїв до рушниць, то вони встанови-
ли верстат для їх виробництва у хімічній 
лабораторії і забезпечили ними свій 
та инші підрозділи. У будівлі академії 
Ф. Рохлєдер розташував головну варту, 
що призвело до драматичних наслідків. 
Командувач австрійськими військами 
генерал Гаммерштайн 2 листопада 
1848 р. наказав артилерії обстріляти 
місто, яке контролювала Народна гвар-
дія. Це спричинило чисельні жертви, 

пожежі і руйнування бу-
динків. Великих руйнувань 
зазнали ратуша, будівлі 
університету та Технічної 
академії (у той час вона 
розміщувалася у будин-
ку Даровського на розі 
вулиць Вірменської і Теа-
тральної — тепер будинок 
№ 2 на вул. Вірменській). 
Згоріли архіви і документи 

академії, була знищена хімічна лабора-
торія, колекція мінералів та инше.

Після цих подій повністю відно-
вити роботу академії вдалося лише 
в 1851/1852 академічному році. Тоді 
професор Рохлєдер уже перейшов у 
Празький університет, а на його місце 
запросили доктора медицини Ґустава 
Адольфа Вольфа із Львівського універ-
ситету. Він відновив викладання загаль-
ної хімії і частково мінералогії та петро-
графії, а також хімічну лабораторію.

У ті часи навчання студентів-хіміків 
в академії полягало у стислому викла-
ді хімічних дисциплін без достатньої 
практичної підготовки. Крім цього, у не-
великому обсязі студенти вивчали міне-
ралогію. По суті, не викладали хімічної 
технології. Через низьке фінансування 
не було належно устаткованих лабо-
раторій та відповідного персоналу. У 
незначних обсягах виконували наукові 
дослідження з хімії. Навчання тривало 
спершу два, а згодом три роки. Внаслі-
док цього випускники-хіміки не мали 
необхідної теоретичної і практичної 
підготовки, тому мусили поглиблювати 
свої фахові знання в инших освітніх за-
кладах ― Варшавському політехнічно-
му інституті, Краківському технічному 
інституті тощо. Отже, Технічна академія 
не виконувала поставленого перед нею 
завдання ― випуску кваліфікованих 
інженерів-хіміків.

Віктор ЯВОРСЬКИЙ,
завідувач кафедри хімії і технології 

неорганічних речовин ІХХТ 
Львівської політехніки, заслужений 
діяч науки і техніки України, доктор 

технічних наук, професор; 

Костянтин БЛАЖІВСЬКИЙ,
заступник завідувача кафедри, доцент

Продовження у наступному числі

сторінки історії

Хімія у Львівській політехніці
коротко

27 травня в усіх школах Украї-
ни пролунав останній дзвінок. 
У Львові випускниками шкіл 
стало 2967 учнів. Серед них є 134 
претенденти на золоту медаль 
та 44 — на срібну. 66861 юний 
львів’янин навчається у 118 
загальноосвітніх навчальних за-
кладах (комунальна власність) — 
64340 школярів, 13 ЗНЗ (приватна 
власність) — 1395, 5 вечірніх 
школах — 1126.

2 червня стартує основна сесія 
зовнішнього незалежного оці-
нювання — першим відбудеться 
тестування з української мови 
та літератури. Останнє тестуван-
ня (з хімії) заплановане на 24 
червня. Для абітурієнтів, які через 
об’єктивні причини не можуть 
взяти участь у ЗНО 2011 року, або 
щодо яких були порушені проце-
дури проведення ЗНО, буде прове-
дено додаткову сесію зовнішнього 
тестування 27 червня — 5 липня 
цього року.

17 студентів із 13 країн світу, які 
навчаються у Берлінському тех-
нічному університеті, представили 
своє бачення розвитку Підзамча 
в рамках проєкту „Стале урбаніс-
тичне оновлення району Підза-
мча“, повідомила прес-служба 
Львівської міської ради. „Збудова-
ний в минулому, прямує в майбут-
нє“, — девіз, який вигадали для 
району студенти-архітектори. 

Учена рада ЛНУ ім. І. Франка не під-
тримує запропонованого МОНМС 
проєкту закону України „Про вищу 
освіту“ як такого що ні концеп-
туально, ні своїми засадничими 
положеннями не відповідає потре-
бам розвитку національної вищої 
школи України та її інтеграції в 
Европейський освітньо-науковий 
простір. Таку ухвалу Вченої ради 
університету скерували Дмитро-
ві Табачнику. ЛНУ ім. І. Франка 
пропонує звернутися до вишів, 
студентських та громадських ор-
ганізацій з пропозицією створити 
незалежну комісію для підготовки 
та громадського всебічного об-
говорення концептуально нового 
проєкту закону про вищу освіту, 
який би відповідав сучасним 
потребам національної освіти в 
Україні. 

За матеріялами інформаґенцій

Від початку виникнення і розвитку у Галичині, а пізніше в Західному регіоні 
України різних галузей хімічної промисловости вагомий вклад у їх кадрове 

і науково-технічне забезпечення уже впродовж 167 років вносить Львівська 
політехніка.
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наш календар
2 червня — Вознесіння Господнє.
5 червня — Всесвітній день охо-
рони довкілля.
6 червня — День журналіста. 

Пам’ятні дати
2.06.1807 — народився Іван 
Сошенко, український маляр, 
приятель Тараса Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Бу-
ревій (псевдонім Едвард Стріха), 
український письменник.
2.06.1935 — помер український 
письменник і громадський діяч 
Андрій Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Кра-
сицький, український маляр, ав-
тор картини „Гість із Запоріжжя“, 
внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван 
Вишенський,  укра їнський 
письменник-полемiст. 
3.06.1863 — народився Євген 
Петрушевич, Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір 
гетьмана Івана Мазепи зі швед-
ським королем Карлом XII про 
спільну боротьбу проти Петра I.
5.06.1775 — за наказом Катери-
ни II зруйновано Запорізьку Січ.
5.06.1990 — Всеукраїнський 
православний Собор у Києві 
проголосив Патріярхат УАПЦ, 
обрав митрополита Мстислава 
Патріярхом УАПЦ.
6.06.1799 — народився Олек-
сандр Пушкін, російський пись-
менник, зачинатель нової росій-
ської літератури.
6.06.1903 — народився Арам 
Хачатурян, вірменський компо-
зитор, автор балету „Спартак“.
7.06.1502 — народився Папа 
Римський Григорій ХІІІ, якому 
ми завдячуємо сучасним кален-
дарем.
7.06.1843 — помер Маркіян 
Шашкевич, український пись-
менник і громадський діяч, один 
із засновників „Руської трійці“.
7.06.1845 — народився Іван То-
білевич, український драматург 
і актор. 
7.06.1848 — народився Поль 
Ежен Анрі Гоген, французький 
художник і скульптор.
7.06.1853 — народився Олек-
сандр Мишуга, український 
оперний співак світової слави.
7.06.1930 — помер Петро Холод-
ний, український маляр.
7.06.1938 — розстрiляли Миколу 
Вороного, видатного українсько-
го поета.
8.06.1668 — гетьманом України 
обрали Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя 
Кобринська, українська пись-
менниця та громадська дiячка.

Моя мрія побувати на Чернечій горі 
здійснилася у неділю, 22 травня, 

саме на 150-ліття з дня перепоховання 
Т. Шевченка.

Напередодні, у суботу, з нечисельною 
делегацією зі Львівщини (до 30 осіб) ми 
відправилися автобусом від облради, 
щоби вранці бути в заповітному Каневі. І 
попри всякі перешкоди (впереваж через 
спішний ремонт дороги Львів — Київ) о 
8-ій ранку нас запрошено до Успенського 
собору, який ще у 1144 році заклав князь 
Всеволод Ольгович, де, власне, й відспі-
вували Кобзаря в останню путь 1861 року. 
Привезли тоді Тараса Григоровича з Пе-
тербурга, щоб, як він і заповідав, поховати 
на Дніпрових кручах України.

На жаль, у стародавньому соборі 
Канева панує московське православ’я. 
На ранішній Службі Божій — не людно. 
Переважають жінки. Мова літургії, зви-
чайно, не українська. Винятком був хіба 
Духовний гимн України, який виконав 
церковний хор та ще кілька фраз із про-
повіді настоятеля собору. Дива не сталося 
навіть на 150-річчя. Все під контролем.

Урочистий похід представників мало 
не зі всієї України розпочався десь о 
10-ій ранку. Сходження на Чернечу гору 
пролягло через увесь Канів. Хода прочан 
розтягнулася на два-три кілометри. По-
переду — розп’яття, вінки, букети живих 
квітів, державні прапори. У колону вкли-
нилося немало й партійної символіки, 
особливо від правлячої партії (хлопці 
чесно зізнавалися, що краще нести пра-
пор, ніж складати іспит по кілька разів).

Та знайшлися люди, котрі самотужки 
організували альтернативну ходу до міс-
ця спочинку Шевченка иншим шляхом, 
тим, яким несли Тараса Григоровича у 
1861 році. Він — утричі довший, сягав 
аж 15 км верхів’ям Канева, оскільки, 
кажуть, Дніпро тоді розлився і затопив 
своїми водами всі тутешні низини, і тому 

домовину з Шевченком довелось нести 
узвишшям. Пантелеймон Куліш, до слова, 
тоді відмовився від допомоги і ніс дорогу 
ношу до кінця.

Вражала цього дня великодушність 
канівців, котрі вже зі сходом сонця усте-
ляли живими квітами дорогу до храму, 
де 150 років тому лежав безмовний геній 
України. Гостинні господарі рятували про-
чан від неймовірної спеки водою з-під 
грибків-парасольок. 

Здаля було чути співців, які розта-
шувались уздовж Шевченкової алеї, а 
найбільше — на майданчиках широких 
сходів, що ведуть на Чернечу гору. Їхні 
голоси лунають дзвінко, здається, що 
співає вся Україна. 

Цього дня Кобзар був не самотнім. На 
могилі молилися, дарували свої серця 
одні одним, щиро відспівували у молит-
вах його душу.

На жаль, не було добре продумано 
церемоніял. Десь годину люди з вінками 
мусили чекати під палючим сонцем, доки 
не з’явилася делегація у складі В. Лит-
вина, М. Азарова, Г. Герман та осіб, що 
їх супроводжували. Священики УПЦ МП 
розпочали панахиду російською мовою. 
Люди почали скандувати невдоволення. 
А після виступів якийсь чоловік з Білої 
Церкви вигукнув слова з поеми Шевченка 
„І мертвим, і живим, і ненародженим…“: 
„раби, подножки, грязь Москви“. 

До могили Шевченка винесли вели-
кий, завдовжки 30 м, національний пра-
пор, від чого переймало подих, підносило 
дух вільних людей, засвітило світлу надію 
і очищало від скверни. 

Кажуть, неподалік була відправа за 
упокій душі Т. Шевченка й українською 
мовою, але ж не біля могили… 

Що ж, наразі є так, як є. Та віриться, що 
„встане Україна, й світ правди засвітить. І 
помоляться на волі невольничі діти“.

Олег СЕМЕНИШИН

до джерел

„Ой крута та круча, де стоїть Тарас…“
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З цієї нагоди до Міжнародного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою Львівської політехніки приїхали голова 
Об’єднання товариств Латвії Людмила Бєлинцева, почесний 
член ради Спілки українців Латвії Володимир Строй, член 
правління, виконавчий директор товариства „Дніпро“ 
Оксана Рогальська та член правління Спілки українців Латвії 
Владислав Листик. 

— Це люди, які творять Україну на Латвійському про-
сторі, — відзначила ініціятор зустрічі, директор МІОК 
Ірина Ключковська. — Ми намагаємося привернути увагу 
суспільства до проблем українців за кордоном, адже їм 
потрібна наша допомога на університетському, шкільному 
і громадському рівнях.

Учасники презентації ознайомилися з діяльністю укра-
їнських товариств Латвії — великою громадою маленької 
країни, з тими проблемами, які неминуче зачіпають україн-
ців за кордоном: асиміляцією, русифікацією і збереженням 
у цих умовах української тотожности.

Людмила Бєлинцева, яку головою Об’єднання обрали у 
березні цього року, призналася, що їй одразу випала нелег-
ка ноша: відзначення 100-річчя української громади у Латвії. 

— Ми проводимо багато різних заходів, зокрема й 
нинішній візит до Львова, — сказала гостя. — Дуже спо-
діваємося на співпрацю з українськими організаціями як 
державного, так і громадського сектора Львова, зокрема, 
в галузі науки, освіти, економіки й культури. 

Латвійські гості зустрілися з представниками Львівської 
облдержадміністрації, виступили на Львівському телеба-
ченні і радіо, ознайомилися з містом, його архітектурою, 
побували у львівській Опері та в Карпатах. 

Катерина ГРЕЧИН 

[•] Закерзонці біля братських могил у Лежайську 

[СУСПІЛьСтВО]

Перша зупинка паломни-
ків — село Пискуровичі. Тут 
17 — 18 квітня 1945 року ста-
лася велика трагедія: пізньо-
го вечора і вночі польською 
боївкою, якою командував 
бандит на псевдо „Волиняк“ 
було вбито приблизно 170 
мирних мешканців села і 

навколишніх присілків лише 
за те, що були українцями. 
Більшість цих жертв похо-
вана на сільському цвинтарі 
у двох групових могилах. 
Инші — там, де їх спіткала 
ворожа куля. Їхня пам’ять 
на цвинтарі увічнена дво-
ма скромними братськими 

(впорядкованими і догляну-
тими за кошти вихідців села, 
української громади з Украї-
ни і з-за кордону) могилами.

Після панахиди і покла-
дання вінків паломники від-
відали місце, де сталася ця 
велика трагедія. Про неї нині 
нагадує пам’ятна таблиця на 
фасаді школи українською і 
польською мовами. Там за-
вжди стоять квіти.

Поблизу школи — руїни 
колись великої мурованої 
церкви. За громадські кошти 
територію церкви впорядко-
вано, огороджено. В центрі 
стоїть хрест. Прицерковну 
територію за символічну 
плату місцева влада офіційно 
передала Українській греко-
католицькій церкві. На місці 
старої церкви згодом стоя-
тиме невеличка каплиця. За 
проєктом вона займатиме 
площу розміром 7 × 7 метрів 
і матиме гарний купол. 

Автобуси вирушають у 
Лежайськ — ще одне місце 
великої трагедії українців. 

— Українці цього містеч-
ка (близько 500 осіб) були 
перші, по кому пройшлися 
жорстокі жорна кривавої ма-
сакри, — розповідає голова 
Суспільно-культурного това-
риства „Надсяння“ Володи-
мир Середа. — На місцевому 
міському комунальному 
цвинтарі зусиллями ентузі-
ястів впорядкована ділянка 
з могилами і таблицями, 
на яких викарбувані імена, 
прізвища і вік убитих. Після 
панахиди ми поклали до 
могил вінки і квіти від „Закер-
зоння“. Цими похованнями, 
як і в Пискуровичах, займався 
Роман Базилевич, уродже-
нець Лежайська. Доглядає 
за могилами у Лежайську Ян 
Козяж, а в Пискуровичах — 
Іван Когут. Треба віддати на-
лежне жертовності тих двох 
осіб. Трагічними місцями 
українців Закерзоння з нами 
подорожував священик Тарас 
Чорний, батьки якого також 
були депортовані.

Катерина ГРЕЧИН

українська діяспора

У рамках проєкту „Відкриймо для України українську діяспору“ 26 травня в актовій залі Львівської політех-
ніки відбулася презентація діяльности Об’єднання українських товариств Латвії, присвячена 100-річчю 

української громади в Латвії

Велика громада маленької країни

рідні терени

Пискуровичі і Лежайськ — місця великої  
трагедії українців
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Понад 60 осіб із суспільно-культурних товариств „Надсян-
ня“, „Любачівщина“, „Холмщина“ й „Лемківщина“, які 

входять у Товариство „Закерзоння“, а також уродженці Пис-
курович і Лежайська, котрі проживають нині на Львівщині, 
Тернопільщині й Івано-Франківщині, вшанували пам’ять 
українських жертв у північно-західній частині Надсяння.
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Проблеми
Відповідно до українського законо-
давства регіональні ландшафтні парки 
покликані забезпечувати охорону 
довкілля, екологічну освіту та про-
ведення наукових спостережень, а 
також сприяти відпочинку і туризму. 
Проте, як каже директор парку „Зне-
сіння“ Олесь Завадович, за нинішніх 
„специфічних часів“ виконувати все 
це досить важко:

― У більшості випадків все три-
мається на нашому ентузіазмі. Адже 
бюджетних коштів — а наш парк під-
порядкований міській раді — вистачає 
хіба на прибирання території, підтрим-
ку її санітарного стану. 

― Основна проблема — це збір і 
вивезення побутового, а також буді-
вельного сміття. І друга — скидання 
каналізаційних стоків на територію 
парку. Тут є приватний сектор, в осно-
вному не охоплений каналізацією і 
послугами міських комунальних під-
приємств. І дехто викидає сміття в пар-
ку. Скажімо, жителі вулиці Березової 
створили стихійне сміттєзвалище по-
близу залізничної колії. Проблемними 
є також вулиці Старознесенська, Золо-
чівська, Белзька, инші, — розповідає 
заступник директора парку „Знесіння“ 
Володимир Ткачук. — При розкладанні 
сміття виділяються шкідливі речовини, 
які потрапляють у воду, ґрунт, повітря. 
Тож, не дбаючи про середовище та 
свідомо його знищуючи, ми самі собі 
створюємо проблеми — і природа 
„відповідає“ різними катаклізмами.

Освітня робота
Змінитися ситуація може 
тільки, коли зміниться 
ставлення суспільства до 
довкілля. А це можливо 
завдяки інформуванню, 
активній освітній роботі, 
зокрема з дітьми. Влас-
не, діти є чи не найчас-
тішими відвідувачами 
парку. Є тут і спеціяльне 
місце для реабілітації 
людей на візках. Та назагал відпо-
чинкових майданчиків недостатньо, 
особливо в східній частині.

Діти не тільки розважаються в пар-
ку, тут нерідко проводять для них екс-
курсії, ігри, екологічні й етнографічні 
акції („Різдво на Знесінні“, „Зупини во-
гонь“ та ин.). Знесінці співпрацюють зі 
школами, в основному Личаківського 
району, Екологічним коледжем ЛНАУ. 
Із власних спостережень Володимир 
Ткачук знає, що діти, які беруть участь 
в екозаходах, починають свідоміше, 
бережливіше ставитися до природи. 
Але й найбільше шкоди парку завда-
ють теж діти, приблизно 12 — 14 років, 
які „бажають утвердитися і чомусь ду-
мають, що поламати лавку чи знищити 
дерево — це геройський вчинок“.

Залучення молоді

Парк співпрацює й зі студентами, 
зокрема з ЛНУ ім. І. Франка, Націо-
нального лісотехнічного університету 
України, а також із поляками. Так, 
минулої осени на базі парку відбувся 
цікавий практичний семінар ланд-
шафтних архітекторів з НЛТУ України 
та Люблінського католицького універ-
ситету Яна Павла ІІ. Налагоджуються 
контакти і з ЛНАУ.

Знесінці відкриті до співпраці й готові 
поділитися зі студентами напрацьова-
ною інформацією. А програма можли-
вих напрямів досліджень дуже широка: 
економіка (залучення інвесторів у галузі 
туризму й рекреації), право (питання 
землекористування, правові аспекти 
природоохоронної роботи), історичні та 
природничі науки, інженерні галузі (то-
погеодезичні роботи, проблема відве-
дення поверхневих стоків), архітектура 
(оформлення входів, місць відпочинку 
тощо). „Господарі“ парку зацікавлені й 

у зборі статистичних даних 
про відвідувачів і в еколо-
гічному волонтерстві (ро-
бота з громадою, питання 
збору відходів тощо).

Плани

Загалом керівництво 
парку має чимало ідей. 
Зокрема: зведення на ву-
лиці Довбуша сучасного 
візит-центру, створення 

туристичного маршруту на базі заліз-
ниці, що проходить територією парку 
і з’єднує Підзамче та Личаків. Колія в 
доброму стані й не потребує великих 
вкладень. Треба лише купити самохід-
ний дизельний вагон і встановити кіль-
ка бетонних платформ на зупинках. До 
слова, недавно цю ідею підтримав і 
британський фахівець із залізничного 
туризму Майк Піз.

У планах — активізувати рекреа-
ційні можливості парку, зокрема про-
водити фестивалі (до прикладу, на те-
риторії старих кар’єрів, що не завдасть 
шкоди паркові), а в перспективі (на 
2012-й) — організувати площу для на-
метових містечок, таборування. Вкрай 
необхідно також знайти шляхи чесної 
співпраці з туристичним бізнесом 
(йдеться, зокрема, про опрацювання 
місцевого регулятивного документу 
щодо використання земель парку).

Важливо зрозуміти, наголошує 
Олесь Завадович, що „парк є давньою 
історичною частиною і своєрідною 
візитною карткою, „зеленим акцен-
том“ Львова. На його площі (це по-
над 300 га) живе приблизно 5 тисяч 
людей, на сьогодні не забезпечених 
навіть відповідною соціяльною інф-
раструктурою. Проблеми парку треба 
вирішувати комплексно й послідовно. 
Це, зрештою, питання гармонійного 
розвитку міста і приваблення туристів. 
Для позитивних змін насамперед по-
трібні ефективні управлінські рішення, 
зважені і підтримані владою, бізнесом, 
громадою, а особливо молоддю, і все 
це доцільно виразити у „Стратегії зба-
лансованого розвитку парків та инших 
зелених територій міста“, опрацьова-
ній за ініціятивою та участю парку ще у 
2005 році. Будемо раді, якщо студенти 
відгукнуться“.

Ірина ШУТКА

на природі

Напередодні Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища цікавимося, чим живе регіональний 
ландшафтний парк „Знесіння“ і що пропонує активній студентській молоді

Акценти „зеленого Львова“
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на дозвіллі

„Співоча ватра“ зібрала друзів

„Співочу ватру“ 26 травня організував житлово-
побутовий відділ Студмістечка Львівської політех-

ніки для всіх охочих гарно відпочити та поспівати. 
Студенти різних курсів та інститутів Львівської політехні-

ки, більшість з яких дівчата, розклали вогнище на спеціяль-
но відведеній території поблизу студентського гуртожитку 
№ 5 і під гітару впродовж двох годин наспівували популярні, 
молодіжні, студентські і повстанські пісні українською мо-
вою. Урізноманітнювали вечірні посиденьки біля вогнища 
цікавими іграми. Близько сорока молодих людей ще раз 
продемонстрували як можна культурно і цікаво провести 
свій вільний час. 

Н. П.

― На Львівщині є 1953 церкви, з них 
782 — пам’ятки архітектури, зокрема 
490 — пам’ятки дерев’яної сакральної 
архітектури, кількість яких за останні два 
десятиліття зменшилася на 27. Із 1991 до 
2011 року сталося 84 пожежі у церквах, 
з них 51 у дерев’яних святинях, — по-
відомив у своєму виступі на науково-
методичному семінарі начальник управ-
ління з питань наглядово-профілактичної 
діяльности Головного управління МНС 
України у Львівській області Орест Га-
лонько. Також він наголосив, що серед 
основних причин, які спричинили по-
жежі, передовсім є неналежна увага 
до заходів протипожежного захисту са-
кральних споруд. Окремо звернув увагу 
на необхідність утримувати електроме-
режі в справному стані, щоб уникнути 
небезпечних електричних замикань та 
монтувати громовідводи. 

До слова, цьогоріч з обласного бю-
джету заплановано скерувати 1 млн. 
400 тис. грн. на проведення ремонтно-
реставраційних робіт у дерев’яних 
церквах Львівщини і 837 тис. грн. — на 
протипожежні заходи.

Серед багатьох цікавих доповідей 
варто відзначити виступ завідувача кафе-
дри реставрації та реконструкції архітек-
турних комплексів Інституту архітектури 
Львівської політехніки професора Мико-
ли Бевза „Номінація дерев’яних церков 
до Списку світової спадщини ЮНЕСКО“. 

Досвідом збереження сакральної 
архітектури у Польщі поділився заступ-
ник директора Національного інституту 
спадщини (Польща) Маріуш Чуба. А його 
колега Єжи Шалін розповів про практичні 

дії, які можуть убезпечити прикрі випад-
ки пожеж, грабунків і будь-якого иншого 
нищення дерев’яних святинь.

Про „Завдання держави у збереженні 
дерев’яних церков“ говорив директор 
Львівської галереї мистецтв Борис 
Возницький. Він зокрема наголосив на 
тому, що дуже важливою є свідомість 
громадян, які можуть не лише допомогти 
фінансово, але й зуміти не нашкодити. 
Про участь громадських організацій у 
збереженні культурної спадщини розка-
зав і голова Львівського обласного Укра-
їнського товариства охорони пам’яток 
історії і культури Андрій Салюк. 

Результатом семінару стала резолюція, 
в якій, зокрема, запропоновано звер-
нутися до ВР України щодо проведення 
парламентських слухань про збережен-
ня дерев’яної сакральної архітектури 
України. Також вирішили звернутися до 
Президента та Кабміну про необхідність 
прийняття Національної програми збере-
ження дерев’яної сакральної архітектури 
на правах Закону України. Управлінню 
охорони культурної спадщини доручено 
продовжити роботу зі встановлення на 
дерев’яних пам’ятках протипожежних за-
собів та систем пожежогасіння. Крім цього, 
у резолюції зазначено: рекомендувати 
громадам відтворювати втрачені храми, 
проводити постійний моніторинг стану тих 
об’єктів, їх інвентаризації та паспортизації, 
управлінню охорони культурної спадщини 
ЛОДА підготувати звернення до церковних 
громад про демонтаж з дерев’яних храмів 
нетипових матеріялів (пластик, бляха, 
дикта, деревостружкова плита та ин.), РДА 
створити тимчасові робочі групи з пере-
вірки стану збереження пам’яток. 

Наталія ПАВЛИШИН

→ Закінчення. Початок на 2 с.

науково-методичний семінар

Задля збереження духовної 
спадщини

коротко

Студентські мітинги-протести 
проти законопроєкту про вищу 
освіту пройшли у 20 містах 
України — від Львова до доне-
цька та Сімферополя. Студенти 
ставлять вимоги: унеможливити 
підняття плати за навчання піс-
ля підписання контракту, запро-
вадити триступеневу систему 
вступу до вишів, вживати суворі 
санкції за плагіат аж до відра-
хування з університету, більшої 
автономії як для вишів, так і для 
кожного окремого студента. На 
альтернативну акцію підтримки 
вийшли й прибічники законо-
проєкту. На думку президента 
Національного студентського 
союзу Анатолія Ігнатовича, всі 
вимоги студентів у доопрацьо-
ваному проєкті враховано, тож 
протести не вмотивовані.

22 — 28 червня на Львівщині 
офіційно відзначатимуть 70-ті 
роковини масових розстрілів 
у Галичині. За таке рішення 24 
травня проголосували 80 із 90 
зареєстрованих на сесії депута-
тів ЛОР. На сесії також ви-
рішили, що вшанування жертв 
масових розстрілів у тюрмах 
НКВС у червні 1941 року про-
водитимуть щорічно. 

З 20 до 26 червня у Брюховичах, 
в реколекційному центрі Львів-
ської архієпархії відбудеться 
курс наук на основі вибраних 
творів Андрея шептицького. 
Організовують реколекції 
Комісія УГКЦ „Справедливість 
і Мир“ та Інститут релігії та 
суспільства УКУ. 

За матеріялами інформаґенцій
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Виступи минулого тижня були 
цілком різні. Напевно, єдиною 

спільною рисою можна назвати 
творчий підхід кожної команди 
до виступу свого інституту. Комусь 
вдалося продемонструвати таланти 
краще, комусь гірше. Та головне — 
щоб студенти виносили з таких спроб 
правильний досвід і відповідні висно-
вки: на помилках треба вчитися.

Вдалий деб’ют

Мабуть, кожен, хто спостерігав за ви-
ступом ІГДГ, підсвідомо порівнював 
нову команду зі старою. Деб’ютанти 
запропонували власний стиль, цікаві 
жанри, нові обличчя — і таки втримали 
планку. Досить невимушено почували 
себе в ролі ведучих Денис Федєшов 
та Ілона Шкурко, „єдина й тому най-
красивіша дівчина в команді“, вона ж 
отаманша і мимоволі піарниця конкур-
су „Міс Політехніки“.

Геодезисти запросили глядача по-
мандрувати Україною разом із відо-

мим полководцем Олександром Ма-
кедонським і його улюбленим конем 
Буцефалом. Античний герой, уміло 
втілений Іваном Микуляком, зустрів 
традиційних для української дійсности 
персонажів (ДАІшника, селян, запо-
рожців), випробував свої сили в бою, 
на дуелі і навіть… на полі. Влаштували 
геодезисти на сцені й відбір козаків на 
Січ (перевірка новобранців на вміння 
битися, стійкість перед жіночою кра-
сою) і навіть принесли курку (справ-
жню), з якої, виявляється, почалась 
музична культура в Україні. До речі, 
танців і пісень не бракувало, серед 
гостей не загубився й музичний талант 
ІГДГ — Михайло Свалявчик. Урізнома-
нітнили концерт гості (гімнастка з ЛНУ 
ім. І. Франка, театр тіней „Див“), а от 
родзинкою став показ фоторобіт Івана 
Іщенка (Гді-31).

Назагал виступ був цілісним. Із його 
канви хіба дещо випали окремі (але 
самі собою добрі) номери, як-от автор-
ський вірш Олесі Ткачик „Сліпий“ у її ж 
виконанні, хореографічна постановка 
„Душі жінок“. Мабуть, наступного разу 
ІГДГ таки подбає про режисуру.

Виступ залишається 
в пам’яті, декорації — 

на сцені

Цікавість до виступу команди Інституту 
архітектури не зникла навіть після того, 
як відкрилися завіси. Стало навіть ці-
кавіше: що ж зараз буде? До „цікаво“ 
з кожним номером додавалися нові 
прислівники. Передовсім — „бомбез-
но“ (щодо декорацій, у які — зразу 
видно — вкладено величезну творчу 

працю), потім „прикольно“ (коли на 
сцену вийшли бомжі з підручними 
„музичними“ інструментами — на-
приклад, пакетами для сміття), „мило“ 
(саме так танцювали дівчата з сачка-
ми), „класно“ (брейкер Тарас Шостак), 
„смішно“ (дівчина тягне хлопця на 
плечах), „лірично, проникливо“ (той 
чоловік виявився лайдаком і тираном, 
тому його дружина (Дарія Бондаренко) 
виливає душу в пісні Ніни Матвієнко), 
„модно“ (авторська пісня „Співай“ 
Степана Солана).

В инших номерах трохи більш по-
мітні були недоліки, через які дуже 
цікаві ідеї виглядали трохи сирими: в 
„Зустрічі з художником“ Вадим Шишка 
(каже, через несміливість) приховав, 
що насправді виконує портрет від 
початку до кінця безпосередньо на 
сцені; номер „Багаті теж плачуть“ був 
недостатньо акцентований; „Тінь“ Ми-
хайло Шикета був не особливо пере-
конливим; фінальну пісню „запороли“.

Попри те все, „Вулиця талантів“ 
вразила (принаймні авторку цих 
рядків) своєю оригінальністю та фі-
лософським наповненням, нетриві-
альним підходом до творчого фес-
тивалю. Окремого слова заслуговує 
програмка — ото була справжня 
головоломкаJ.

Впевнености в собі для 
успіху недостатньо

Креативним підходом до створення 
програми відзначилась також коман-
да ІТРЕ. Анеля Троценко змайструвала 
їх на основі музичних платівок. На 
жаль, на сам концерт креативу не 
вистачило.

студентський фестиваль

Передфінальні враження
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Так, ідея поєднати увесь виступ 
однією темою й намагання робити 
підводки до номерів небанально 

(наприклад, „а зараз“, 
„пропонуємо до вашої 
уваги“) — це дуже до-
бре, тим більше, що 
мама (та ж Анеля Тро-
ценко), тато (Василь 
Хамуляк), син Мико-
ла (Влад Карташевич) 
почувались на сцені 
доволі впевнено й не-
вимушено, однак над 
вт іленням ідеї  слід 
багато працювати. А 
„бородаті“ анекдоти 
кількадесятлітньої дав-
ности та спроба анти-

реклами спонсорів — доволі при-
мітивний спосіб розсмішити публіку, 
тому й не спрацював.

Концерт був перенасичений му-
зичними номерами: аж 4 гурти, дует 
та троє вокалістів (це вже 8 співаних 
номерів!). Можливо, частково під-
водила техніка, десь „схалявили“ 
вокалісти, але співом нас ніхто осо-
бливо не вразив, позитивне вражен-
ня справив хіба гурт „Терті пляцки“, 
переспівуючи Братів Гадюкіних. Олег 
Ружицький підкупив тим, що пісня у 
його виконанні — авторська. А єди-
ний номер, який справді було добре 
виконано і який викликав бурхливі 
оплески, — художнє читання Зоряни 
Мисак (вірш „Плакав дощ десь за 
твоїм вікном…“).

Ірина ШУТКА,
Тетяна ПАСОВИЧ,

член журі фестивалю

[МОЛОдІжНА ПОЛІтиКА]

конкурс красунь

Міс Політехніки-2011 — свято найчарівніших!

ІГдГ

Свято краси, грації і вишуканости — 
конкурс „Міс Політехніки“, який 

проходить у рамках фестивалю „Вес-
на Політехніки“, відбувся 25 травня в 
нічному клубі „Міленіум“. Традиційно 
організатором конкурсу виступила 
Колегія та профком студентів і аспі-
рантів Львівської політехніки. 

Чотирнадцять красунь, які пред-
ставляли різні інститути Політехніки 
продемонстрували свої найпривабли-
віші якості. Підтримати конкурсанток 
прийшли їхні друзі, однокурсники та 
кохані. 

Оцінювало учасниць конкурсу 
професійне журі, до складу якого уві-
йшли: міс конкурсу „Галичина-2011“ 
Анастасія Кирилецька, співачка, 
фіналістка американського „Шан-
су“ Людмила Ясінська, заступник 
директора модельного агентства 
„Браво“ Вікторія Кулим, генеральний 
директор фірми „Корн“ Володимир 
Якубовський, а очолив журі голова 
Колегії та профкому студентів і аспі-
рантів Львівської політехніки Богдан 
Поліщук.

Поміж виступами претенденток 
на звання найкрасивішої студентки 
Політехніки шаленими танцями роз-
важав глядачів шоу-балет „Аверс“, 
класичні вальс, танго та румбу проде-
монстрували танцюристи з бального 
клубу „Бранс“, пісенне наповнення 
забезпечила молода співачка Шарін 
та дует акордеоністів „Подерті міхи“. 
Оригінальним виступом з канделя-
брами здивували дівчата з ІГСН та 

Ірина Горбатюк, виконавши танець з 
віялами.

Свою граціозність конкурсантки 
демонстрували під час п’яти виходів. 
Найбільш інформаційно наповне-
ним стало представлення, де дівчата 
показали свою повсякденну красу, а 
ведучі вечора, Олександр Лопушан-
ський та Олена Тоцька, розповіли про 
їхні таланти. Найбарвистішим став 
вихід дівчат у національному вбран-
ні. Всю свою серйозність студентки 
продемонстрували під час дефіле у 
ділових костюмах. Гавайський настрій і 
відчуття наближення сезону відпусток 
подарував виступ красунь у купальни-
ках. Завершальним штрихом став вихід 
у шикарних вечірніх сукнях. 

Після тривалої наради журі орга-
нізатор вечора Володимир Шепітчак 
оголосив вердикт: „Міс чарівність“ 
стала Юля Мисюк (№ 8, ІГДГ), „Міс 
фото“ обрали Юлю Макогін (№ 9, 
ІАРХ). Христина Новосельська (№ 12, 
ІНЕМ) отримала титул „Міс грація“. 
А звання „Міс „Корн“ присвоїли Лізі 
Переславцевій (№ 5, ІГДГ).

Найбільшою інтригою вечора була 
трійка переможниць. Отож, другою 
віце-міс обрали Роксолану Данилів 
(№ 7, ІГСН). Першою віце-міс стала Со-
ломія Баран (№ 2, ІНЕМ). А перемогу 
в конкурсі „Міс Політехніки-2011“ здо-
була Олена Ворох (№ 6, ІХХТ). Цього 
разу смаки журі цілковито збіглися зі 
смаками глядачів — Олена отримала 
ще й титул „Міс глядацьких симпатій“.

Окрім щирої радости, оплесків, 
привітань, які, здавалося, не матимуть 

закінчення, переможниця конкурсу 
отримала ще й чимало подарунків. 
Зокрема, романтичну вечерю для 
двох від гранд-готелю „Дністер“, цікаву 
тижневу подорож Европою від туропе-
ратора „Галичина“. А всіх учасниць без 
винятку нагородили абонентами від 
спортивно-оздоровчого центру „Ле-
офіт“, спортивним одягом від фірми 
„Корн“ та розкішними букетами від 
„Квіткової перлини“. 

Після сліз радости, незліченних 
поцілунків, обіймів, фотографій на 
пам’ять титулована красуня поділи-
лася з нами своїми переживаннями 
та емоціями:

― Я зовсім не очікувала, що стану 
переможницею. До останньої хвилини 
в мене не було мети — стати кращою. 
Я так само щиро раділа б, якби пере-
могу здобула будь-яка инша дівчина. 
Дуже важливо, що з першої репетиції 
всі конкурсантки дуже здружилися і 
зрозуміли, що не є конкурентками. 
Впродовж усього вечора ми підтриму-
вали одна одну словами, посмішками, 
оплесками. Таку ж щиру підтримку і 
вболівання я відчувала від своїх одно-
курсників і викладачів. Саме чесність 
і щирість я найбільше ціную в людях. 
Із усіх життєвих ситуацій намагаюся 
винести щось добре і, взагалі, у всіх 
своїх починаннях бачу лише позитив, 
незалежно чи дійду до мети, чи отри-
маю ще один життєвий урок. Голо-
вними моїми життєвими принципами 
є рішучість, впевненість і віра в себе та 
близьких людей. 

Наталія ПАВЛИШИН
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Кругла дата, ім’я світового рівня — 
незважаючи на це, на думку голови 
„Просвіти“ Львівської політехніки Хрис-
тини Бурштинської, в Україні і у Львові 
було обмаль акцій для громадськості. 
Тому задум доцента Оксани Козій і 
завлабораторії Ліди Гриценко (оби-
дві — просвітянки) — здійснити силами 
студентів театральну постановку драма-
тичної поеми „Бояриня“ пані Христина 
радо підтримала. Ідея виникла ще у 
березні, але для її реалізації знадобився 
час — написання сценарію, репетиції, 
пошук костюмів...

24 травня сто перша авдиторія 
дев’ятого корпусу, де навчаються хіміки, 
була повною. Столи біля дошки з табли-
цею Менделєєва застелені рушниками 
(принесли викладачі), на них — портрет 
Лесі Українки, її книжки (надав художній 
відділ бібліотеки Політехніки).... Святко-
во, урочисто і хвилююче. 

Рефреном запального виступу Хрис-
тини Бурштинської „Свобода у творчості 
Лесі Українки“ стали рядки з „Осінньої 
казки“ Лесі Українки „Хто визволиться 
сам, той буде вільний“. Для поетеси 
найбільшим злом була навіть не стільки 
неволя держави, нації, скільки внутріш-
нє рабство.

Продовженням теми свободи став 
виступ студентів — після уривка з „Лис-
та Лесі Українки до Михайла Павлика“ 
глядачі побачили уривки з „Боярині“. 

Протистояння світу козацького і мос-
ковського, трагізм України і українців 
у часи Руїни студенти передали дуже 
щиро. Емоційний стан героїв доповни-
ли пісні у виконанні народного ансамб-
лю бандуристок „Заспів“ народного 
дому „Просвіта“ — вони були дореч-
ним музичним вкрапленням у сюжеті 
вистави. Бурхливі оплески, зокрема, 
викликав виступ солістки Уляни Кос-
тів, студентки ІХХТ. Завершився захід 
декламацією „пробуджуючих“ віршів 
Лесі Українки, особливо тепер акту-
альними рядками „Берімось краще до 
роботи, змагаймось за нове життя!“.

У виступі взяли участь студенти всіх 
курсів Інституту хімії та хімічних техноло-
гій — бажаючих виступати було більше, 
ніж ролей. Особливу активність виявили 
дівчата. Роль Оксани у „Боярині“ грала 
Христина Ониськів, Степана — Яків 
Ганзелевський. Щиро виконала роль 
сестри Степана Ганни студентка Оле-
на Лозовицька. Та й решта студентів 
старалися — це Володимир Курило, 
Наталя Дубик, Павло Петрик, Христина 
Єднорович, Леся Косік, Надія Хрущ, 
Марія Курлятович, Ольга Полошинович. 
Усі „актори“ отримали в подарунок від 
„Просвіти“ чотиритомник творів Юліяна 
Опільського. Ну а глядачі — гарні вра-
ження від почутого й побаченого.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Вчора у Львівському палаці мис-
тецтв молода фотограф талія 
Раїник відкрила власну виставку 
світлин „Початок“. Експозиція 
приурочена Міжнародному дню 
захисту дітей і присвячена темі 
дитинства. Своїми життєрадіс-
ними світлинами автор показує, 
що уваги потребують навіть діти 
із повноцінних сімей — нині 
глобальних масштабів набирає 
тенденція батьків „відкупову-
ватися“ від дітей іграшками та 
розвагами перед телевізором та 
комп’ютером. Фотовиставка буде 
благодійною. Оглянути фотогра-
фії можна до 10 червня.

У ніч із 2 на 3 червня Сад Бер-
нарденґарден Музею ідей у 
Львові стане осередком теа-
трального дійства. Після заходу 
сонця львівські альтернативні 
театри поведуть усіх охочих у 
світ пластичних експериментів 
та видовищ. На нічних глядачів 
чекає прем’єра вистави „Зустріч“ 
театру УКУ „Різні люди“, твор-
чі дійства театру тіней „Див“, 
екотеатру „Wind of Change“, 
театрів „Ми“ та „Намір“, а також 
відеопокази вистав.

Понад сотня музикантів 3 — 5 
червня приїде до Львова на 
Міжнародний джазовий фести-
валь alfa Jazz Fest. На головній 
сцені фестивалю виступатимуть 
легендарні зірки: гітарист Джон 
Скофілд, трубач Вінтон Марсаліс, 
саксофоністи Ігор Бутман і Білл 
Еванс, піяніст Джефф Лорбер і 
контрабасист Рон Картер. Крім 
цього, на безкоштовних сценах 
у місті виступатимуть не менш 
цікаві джазмени, американські, 
російські, білоруські, бразиль-
ські. Гратимуть у Львові і найкра-
щі сучасні українські музиканти.

На сцені Львівської Опери 11 
червня пройдуть гастролі Угор-
ського національного ансамблю 
пісні і танцю. До складу ансамб-
лю входить 80 осіб. Мета поїзд-
ки — представити львівському 
глядачеві угорську культуру. Під 
час цієї культурної події відбу-
деться також зустріч депутатів 
парламенту Угорщини та пред-
ставників влади Львівщини.

За матеріялами інформаґенцій

просвітянські ініціятиви

140-річчя від дня народження Лесі Українки на державному й місце-
вому рівнях, на жаль, не знайшло належного вшанування. Запо-

внити творчо цю прогалину взялися студенти-хіміки Львівської політехніки. 
Спільно з інститутською „Просвітою“ вони організували захід, на якому 
представили образ геніяльної поетеси й драматурга через її твори

„Я тільки правду мовлю...“
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Останній альбом неповторного 
вокаліста „Братів Гадюкіних“ 

Сергія Кузьмінського з химерною на-
звою „Мовленнєк“ Україна побачить 
3 червня.

Цей альбом народився з проєкту 
Олега Гнатіва з „Перкалаби“ і самого 
Сергія. Матеріял до платівки збирали 
та записували впродовж кількох мі-
сяців, починаючи з осени 2008 року. 
Автором ідеї, композитором та зву-
ковим продюсером був Сергій Кузь-
мінський, а голосом та редактором 
текстів — Олег Гнатів. Саме він роз-
повів, що восени 2008 року Сергій по-
просив його наспівати йому співанок 
з Гуцульщини, мовляв, давно такого 
не чув. Оскільки у музикантів здавна 
були плани зробити щось разом, Олег 

познаходив давні 
гуцульські сакральні 
тексти і співанки, 
записав і надіслав 
колезі. Дублів пісень 
майже не було, все 
записували, як і ви-
конували, одразу. 
Альбом став своє-
рідним прозрінням 
для музикантів і , 
сподіваємося, буде 
таким і для слухачів.

У записі альбому 
також брав участь гітарист Євген Таран, 
який зараз мешкає в Мюнхені. Платів-
ка містить цитати з оповідок, зібраних 
на Гуцульщині, а оригінальний дизайн 
компакт-диску зробила молода худож-
ниця Гриця Ерде.

Того ж дня, коли 
презентуватимуть 
альбом, під час кон-
церту пам’яти Сер-
гія Кузьмінського у 
київському Палаці 
спорту презенту-
ватимуть збірку „Я 
Вернувся Домів“, що 
складатиметься з 
15 переспівів най-
кращих хітів „Братів 
Гадюкіних“, викона-
них найпопулярні-

шими українськими гуртами, серед 
яких — „Океан Ельзи“, „ТНМК“, „ВВ“, 
„Бумбокс“, „Піккардійська Терція“, 
„Гайдамаки“, „Мандри“, „ТІК“ та инші.

Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ

[КУЛьтУРА]

У суботу, 28 травня, на 
стадіоні „Україна“ від-

бувся третій міжнародний 
фестиваль „Старе Місто“.

Цей рок-фест уже став 
однією з найяскравіших 
щорічних музичних подій 
в Україні. За останні три 
роки захід став таки на-
правду міжнародним — як 
за складом гуртів, що брали 
у ньому участь, так і за кіль-
кістю учасників. Щоправда, 
не можна сказати, що це 
повністю плюс для такого 
свята — весело, різножанро-
во, різномовно, але жодного 
українського колективу! 
Якщо згадати минулі роки, 
де були і „ВВ“, і „Океан Ель-
зи“, і „Гайдамаки“, то цього 
разу це вже було не „старе“ 
місто, а „нове“. У повному 
значенні цього слова.

Не дав насолодитися 
святом і дощ із градом, який 
традиційно падає просто 
посередині концерту вже 
другий рік поспіль. Наразі 
це єдині суттєві зауваги 
до організаторів і до Її Ве-
личности Погоди, а попри 
це — було добре. Чудовий 
звук, зручна штучна підло-
га, суворий фейс-контроль 

і заборона на алкогольні 
напої — наближаємося ж 
до европейського рівня по-
вільними, але невпинним 
кроками.

Цього року організатори 
знайшли і запросили артис-
тів з яскраво вираженим 
індивідуальним, несхожим 
на инших, муз-обличчям. 
Хедлайнером фестивалю 
став всесвітньо відомий 
кінорежисер Емір Кустуріца 
та культовий сербський гурт 
„The No Smoking Orchestra“, 
який створено ще у 1984 
році. За цей час колектив 

із незмінним фронтменом 
Неллє Каражлічем дав сотні 
концертів у всьому світі.

Ще один культовий гурт 
„IAMX“ (Великобританія-
Німеччина) на попередньо-
му фестивалі став справжнім 
відкриттям, тож цього разу 
їх запросили знову, на них 
чекали, але, як на мене, 
вони відіграли упівсили. То-
рік виконавши чи не всі свої 
хіти, цього разу музиканти 
виглядали значно повіль-
нішими і депресивнішими. 
„ІАМХ“ презентували у Льво-
ві свій новий альбом „Volatile 

Times“. І заради цього висту-
пу колектив відмовився від 
цілої низки пропозицій щодо 
концертів у ці дати, оскіль-
ки музикантам надзвичай-
но сподобалась атмосфера 
„Старого Міста“, створена 
українськими фанами. Тож 
за це їм дякуємо і слухаємо 
їхню музику вдома.

Фінський альтернатив-
ний гурт „Poets of the Fall“ 
сподобався багатьом ме-
ломанам, але оскільки їх-
ній виступ припав саме на 
дощ, то довелося слухати їх 
здалека з-під стадіонного 
накриття, що неабияк за-
смутило багатьох присутніх.

Гурт „Rotfront“ об’єднав 
музикантів з Німеччини, 
Угорщини, Австралії, а ліде-
ром гурту є колишній меш-
канець Харкова Юрій Гуржи. 
Чимось вони нагадують „Го-
голя Борделло“, та відіграли 
весело і розворушили люд.

І хорошими новинками 
та родзинками стали фран-
цузьке тріо „La Phaze“ та 
італійці „Talco“ — плюс два 
гурти до улюблених груп.

Після такої кардинальної 
зміни формату вже аж ціка-
во, чим здивує фестиваль 
наступного року.

у колекцію

Гуцульське післяслово Сергія Кузьмінського

фестиваль

Традиційно-дощове „Старе Місто“
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настільний теніс

Спортивну честь области 
захищали політехніки

Львів’яни на Х літній Універсіяді 
2011 року з настільного тенісу ви-

ступили блискуче. У складі збірної ко-
манди Львівської области спортивну 
честь захищали студенти Львівської 
політехніки і ЛДУФК.

Програма Універсіяди охоплювала 
змагання серед жінок і чоловіків — 
командні, в парному та змішаному 
парному і в особистому розрядах.

У командних змаганнях львів’янки 
Марія Карликова (мс, ІКНІ) й Ірина Мо-
цик (мсмк, ЛДУФК) у перших зустрічах 
з рахунками 3:0 перемагають команди 
Хмельницької й Івано-Франківської 
областей. У напруженій боротьбі за 
вихід у фінал з командою Донецької 
области львів’янки „виривають“ пе-
ремогу — 3:2. Однак у драматичному 
для львів’янок фіналі звання чемпіонів 
завойовують одеситки — 2:3.

Наша чоловіча команда — Віктор 
Дідух (мс, ІНЕМ) і Євген Прищепа 
(мсмк, ЛДУФК) значно перевищувала 
у спортивній майстерності та тактичній 
підготовці своїх опонентів. Вигравши 
всі зустрічі з рахунком 3:0, вона стала 
чемпіоном Універсіяди.

У парному розряді львів’яни повто-
рюють сценарій командних змагань: 
жінки у фіналі знову поступаються 
одеситкам (0:3), а чоловіки впевнено 
переграють своїх суперників і стають, 

отже, двічі чемпіонами Універсіяди.
У змішаному парному розряді 

Львів представляли Віктор Дідух — 
Ірина Моцик і Євген Прищепа — Марія 
Карликова. Звання чемпіонів завоюва-
ла перша пара. Друга пара перемагає 
представників Полтавської (3:0), Івано-
Франківської (3:0) областей, але через 
хворобу Марії Карликової не може 
продовжувати боротьбу за чемпіон-
ське звання. На жаль, вона приносить 
команді лише 38 очок (восьме місце).

У змаганнях в особистому розря-
ді до фіналу без поразок крокували 
львів’яни Віктор Дідух і Євген При-
щепа. Дуель львів’ян за чемпіонське 
звання закінчилася на користь Євгена 
Прищепи — 3:1. Слід відзначити до-
брий виступ Петра Кіма, який переміг 
багатьох суперників і посів п’яте місце. 
Львів’яни Павло Берднік та Дмитро 
Погосов (ЛДУФК) у табелі про ранги 
розташувалися, відповідно, на шос-
тому і восьмому місцях. Серед жінок 
лише Ірина Моцик зуміла завоювати 
27 залікових очок — четверте місце.

Підсумки виступу львів’ян: серед 
збірних команд областей у І групі — 
перше місце (482 очки); в абсолютній 
першості серед ВНЗ України (пра-
во виступати здобули 44 ВНЗ) — у 
ЛДУФК — друге місце (298 очок), у 
Львівської політехніки — четверте (251 
очко); на першості серед ВНЗ України 
за категоріями (шість категорій) — в 
ЛДУФК (І категорія) — перше місце, 
Львівська політехніка (ІІІ категорія) — 
друге місце.

Малий теніс — велика 
перемога

Участь студентки четвертого курсу 
ІКНІ Львівської політехніки Марії 

Карликової в ІІІ Міжнародному турні-
рі з настільного тенісу „Кубок Анатолія 
Строкатова“ у Жовкві завершилась 
перемогою.

У змаганнях взяло участь понад 
300 спортсменів не тільки з України, а 
й Польщі, Молдови, Білорусі, від най-
молодших 8-річних до ветеранів, яким 
понад 60 років. Марія посіла перше 
місце у категорії „1992 року народжен-
ня і старші“: гра відбувалась по коловій 
системі, було десять суперниць, але всі 
зустрічі для нашої тенісистки заверши-
лися переможним результатом — 3:0.

Арнольд ПРОХОРОВ,
Наталя ЯЦЕНКО

З дев’ятнадцятого по двадцять друге 
травня у Севастополі проходив 

Відкритий чемпіонат України зі спор-
тивної аеробіки. Наші дівчата разом 
із тренером Мартою Мельничук по-
вернулися додому з медалями.

Цьогорічні змагання зібрали 
спортсменів з більш, ніж чотирнад-
цяти областей, також прибули гості з 
Молдови. Збірна команда Львівської 
области формувалася зі спортсменів 
Львівської політехніки.

Особливістю збірної є те, що разом 
зі студентами на одному майданчику 
виступають і викладачі: Ольга Лебедєва 
(ІКНІ, кафедра САПР) та Христина Гіщак 
(ІХХТ, кафедра ТЕБ). Варто згадати про 
досягнення дівчат і за межами спортив-
ного майданчика. Адже обидві учасни-
ці є кандидатами наук і наполегливо 

працюють на благо рідного універси-
тету. У студентський склад команди 
входять: Оксана Малець (перший курс 
ІНЕМ), Наталя Воржеїнова (третій курс 
ІГДГ), Дарина Січка (третій курс ІЕСК), 
Антоніна Заяць (четвертий курс ІКНІ) й 
Вікторія Михайлова (випускниця ІКНІ).

У нелегкій спортивній баталії дівчата 
вибороли бронзові нагороди у номінації 
„групи“, поступившись лише двом ко-
мандам із Запоріжжя. Також вони стали 
фіналістами у номінації „трійки“ (Ольга 
Лебедєва, Антоніна Заяць і Оксана 
Малець) та посіли сьоме місце. Спортс-
менки показали неабияку майстерність 
ще у двох номінаціях, зокрема, Оксана 
Малець здобула 12 місце серед 20 учас-
ників в індивідуальних виступах.

Окрім участи у змаганнях, дівчата 
встигли прогулятися чарівним Севасто-
полем, подихати морським повітрям, 
відчути дух старовини у розвалинах 
Херсонеської фортеці та помилуватися 
Балаклавською бухтою.

Антоніна ЗАЯЦЬ, 
студентка Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 

Львівської політехніки

п’єдестал

До Криму — на виступ й по нагороди
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Склала Христина ВЕСЕЛА

Хай переможе ваш кумир!

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКОхіт-парад

30 травня на сайті нашої газети www.
audytoriya.lviv.ua у фінал вийшло 
три композиції. Цього разу розрив 
між переможцями доволі великий, 
а кількість меломанів, які голосують 
за пісні, щоразу меншає і меншає — 
що ж, почалась сесія, а за нею при-
ходить літо... Втім, друзі, майте на 
увазі: якісна музика ні навчанню, ні 
відпочинку — не перешкода!

Хто ж переміг? Третє місце по-
сіла композиція „Ласкава“ від гру-
пи „Кремп“. За неї проголосувало 
12,5% наших читачів. На другій 
сходинці опинилася пісня „Молися 
на мене“ — гурту „Опіум“. 25% при-
хильників нашого хіт-параду віддали 
свої голоси власне за те, „що життя 
так не схоже на кіно“. А переможцем 
стала пісня „Вінко червонеє“ у вико-
нанні групи „Rock-H“ („РОКАШ“) — 

62,5% слухачів надали перевагу 
життєрадісній гарячій пісеньці від 
цих веселих хлопців, які дещо на-
гадують „ВВ“.

Переможців-вгадувальників і 
цього разу, на жаль, не виявлено. 
Тож гарні призи знову залишаються 
у редакції. А ми складаємо новий 
список із добрих композицій, тобто 
продовжуємо наш хіт-парад і чекає-
мо на ваші версії-прогнози.

За нових учасників можна голо-
сувати до 20 червня. Процедура ця 
проста — надсилаєте свій музпрог-
ноз на нашу редакційну скриньку 
info@polynet.lviv.ua, вгадуєте пе-
реможця і отримуєте подарунок! 
Щоб швидше він потрапив до вас, 
зазначайте хоч якусь мінімальну 
інформацію про себе — ким ви є, 
телефон тощо. Хай щастить! J

Кросворд
Горизонтально: 
7. Військове відомство США. 8. Масове народне гуляння з 
вуличною процесією, маскарадом, розвагами. 9. Жрець у 
стародавніх кельтів. 11. Бойове шикування піхоти для від-
бивання атак кінноти у ХVІІІ ст. 12. Кордильєри у Південній 
Америці. 13. Частина шляху, дистанції. 14. Рахівниця у 
стародавній Греції. 16. Штат у США з національним парком 
Єловстоун. 19. Головна частина літака, планера. 20. Лікар-
ський препарат, ацетилсаліцилова кислота. 23. Гірські пасма 
в Українських Карпатах з найвищою вершиною — горою Ло-
пушною. 24. Науковець, який вивчає хід розвитку людського 
суспільства та його закономірності. 25. Прем’єр-міністр 
України, проти якого виступили студенти під час Революції 
на граніті у 1990 році. 26. Французький композитор, пред-
ставник імпресіонізму в музиці, автор опери „Пеллеас 
і Мелізанда“. 27. Дитяча забавка. 28. Хімічний елемент, 
інертний газ. 32. Плодове дерево, рід сливи. 33. Сцена для 
виступу акторів, музикантів, співаків. 36. У давньосканди-
навській міфології найвище божество, творець світу, богів 
і людей. 37. Аеропорт у Парижі. 38. Амазонський дельфін. 
39. Харчовий продукт, який добувають з насіння соняшни-
ка. 40. Місто в Закарпатській області побіля річки Чорна 
Тиса. 41. Танцівниця, артистка балету. 42. Місто-держава у 
Північній Африці, знищена Римом у 146 р. до н. е. під час 
ІІІ Пунічної війни.

Вертикально:
1. Таємна політична поліція у фашистській Німеччині. 
2. Учень університету. 3. Спортивний колектив на чолі з 
капітаном. 4. Великий вокально-інструментальний твір для 
солістів, хору і оркестру. 5. Місто в Канаді, де відбувалися 
Зимові Олімпійські ігри в 1988 році. 6. Гори в Европі. 9. Об-
меження або позбавлення прав певної категорії громадян 
за расовою чи національною належністю, політичними чи 
релігійними переконаннями. 10. Звільнення військовос-
лужбовців із збройних сил після закінчення строку служби. 

15. Український поет ХХ ст., автор збірки поезій „Збір вино-
граду“, „Троянди й виноград“. 17. Лікарська й декоративна 
рослина; календула. 18. Невід’ємна властивість предмета. 
21. Пристрій для зменшення швидкости падіння людини чи 
вантажу з висоти. 22. Популяризація товарів, послуг за до-
помогою преси, радіо, телебачення. 29. Знак математичної 
дії добування кореня. 30. Міфічні ліки від усіх хвороб. 31. У 
буддизмі стан спокою, вищого блаженства людської душі. 
33. Цитата, крилатий вислів, афоризм, вміщений перед 
текстом або його розділами. 34. Прилад, яким регулюють 
струм або напругу в електричному колі. 35. Ріка в Україні 
та Молдові.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований 
у числі 16

Горизонтально: 5. Колхіда. 10. Парафія. 
11. Трибуна. 12. Клен. 13. Носоріг. 15. Афон. 
16. Увертюра. 19. Стандарт. 22. Гарем. 
23. Орган. 24. Гетто. 25. Адрес. 26. Окапі. 
27. „Ідіот“. 30. Декан. 32. Асуан. 33. Тараскон. 
35. Галичина. 37. Брід. 39. Дріжджі. 42. Атос. 
43. Іспанка. 44. Блекота. 45. Трактат.
Вертикально: 1. Скафандр. 2. Альянс. 
3. Вівтар. 4. Ларингіт. 6. Спілберг. 7. Уран. 
8. Сума. 9. Лаборант. 14. Озеро. 16. Утопіст. 
17. Танатос. 18. Агреман. 19. Смокінг. 20. На-
гідки. 21. Троянда. 28. Ієрархія. 29. Купаж. 
31. Криголам. 34. Ордината. 36. Аліменти. 
38. Депо. 40. Імамат. 41. Дебати. 42. Атол.

J J J
Іде Іван увечері із засвіченим ліхта-
риком.
― Ти куди? — дивується Петро.
― До нареченої.
― А навіщо ліхтар? Я до своєї ходив 
без ліхтарика.
― Я це одразу зрозумів, як тільки її 
побачив.
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Своєчасність і повнота сплати єдиного 
внеску є основною умовою для ви-
значення періодів страхового стажу 
та здійснення страхових виплат гро-
мадянам. Отже, наймані працівники 
безпосередньо зацікавлені в належ-
ному розрахунку їхніх роботодавців із 
Пенсійним фондом України. Що ж до 
страхувальників, то порушення платіж-
ної дисципліни означає для них нега-
тивні фінансові та юридичні наслідки. 
Адже суму єдиного внеску, своєчасно 
не нараховану та/або не сплачену в 
строки, встановлені законодавством, 
вважають недоїмкою та стягують із на-
рахуванням пені та штрафних санкцій, 
платнику надсилається вимога. 

Вимога про сплату недоїмки є 
виконавчим документом. Його над-
силають у разі:
• якщо дані документальних пере-
вірок результатів діяльности платника 
або актів звірок із органами податкової 
служби сум доходу (прибутку) фізичних 
осіб-підприємців чи осіб, які забезпечу-
ють себе роботою самостійно, свідчать 
про донарахування сум єдиного вне-
ску або органами Пенсійного фонду в 
повідомленнях-розрахунках визначено 
суми єдиного внеску, які підлягають 
доплаті. У таких випадках вимогу над-
силають одночасно з актом докумен-
тальної перевірки платника єдиного 
внеску або актом про суми розбіж-
ностей щодо сум доходу (прибутку), 
заявлених у звітності в Пенсійний фонд 
і задекларованих у річній податковій 
декларації фізичними особами – під-
приємцями чи  особами, які забезпе-
чують себе роботою самостійно, або 
повідомленням-розрахунком на всю 
суму донарахованого єдиного внеску;
• якщо платник має на кінець звіт-
ного базового періоду недоїмку зі 
сплати єдиного внеску та борги зі 
сплати фінансових санкцій, то вимогу 
надсилають щомісяця протягом п’яти 
робочих днів, наступних за звітним 
базовим періодом. 

Вимогу вважають надісланою (вру-
ченою) юридичній особі або відокрем-

леному підрозділу, якщо її передано 
службовій особі такого платника під 
підпис або надіслано листом із повідо-
мленням про вручення, а фізичній осо-
бі, якщо її вручено особисто такій особі 
або її законному представникові чи на-
діслано листом на її адресу за місцем 
проживання або останнім відомим 
місцем її перебування (проживання) 
з повідомленням про вручення. Якщо 
платник на день надсилання йому 
органом ПФУ вимоги не повідомив в 
установленому порядку про зміну міс-
цезнаходження (місця проживання), 
вимогу вважають належним чином 
врученою навіть у разі її повернення 
як такої, котра не знайшла адресата.

Отримавши вимогу, платник має 
протягом 10 робочих днів сплатити за-
значені у вимозі суми недоїмки штрафів 
і пені або узгодити вимогу з Пенсійним 
фондом. Він може також оскаржити 
вимогу в судовому порядку. Якщо ж він 
не вдався до зазначених заходів або не 
сплатив узгоджену суму недоїмки про-
тягом 10 робочих днів від дня отриман-
ня узгодженої вимоги, ПФУ надсилає у 
підрозділ державної виконавчої служ-
би вимогу про сплату недоїмки, у якій 
зазначає суму боргу за даними карток 
особових рахунків платників на дату по-
дання. Також органи Пенсійного фонду 
України мають право звернутися в суд 
із позовом про стягнення недоїмки. У 
такому разі передбачені законодав-
ством заходи досудового врегулювання 
спорів не застосовуються. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що за 
рахунок сум, які надходять від плат-
ника єдиного внеску, погашають суми 
недоїмки, штрафних санкцій і пені в 
порядку календарної черговости їх 
виникнення. У разі якщо платник має 
несплачену суму недоїмки, штрафів 
і пені, сплачені ним суми єдиного 
внеску зараховують у рахунок сплати 
недоїмки, штрафів і пені в порядку ка-
лендарної черговости їх виникнення. 

Управління ПФУ
в Залізничному районі м. Львова

Відповідальність боржників ― 
платників єдиного внеску

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом ім. І. Франка 
на ім’я Пастушка Михайла Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Голодшун Ярини 
Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Масечка Юрія Олек-
сандровича;
утрачений студентський квиток 
ВК № 07665872, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Коновалової Тетяни Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Садовського Олега 
Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Головка Дениса Рос-
тиславовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Довгої Марії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Артюшка Вадима 
Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Боюка Дмитра 
В’ячеславовича;
утрачену залікову книжку № 9816053, 
видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мацюка 
Андрія Романовича;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кутельмах Ксенії 
Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Терещук Ірини Олек-
сандрівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бабчій Анни Яросла-
вівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Буртника Романа 
Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білоуса Володимира 
Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Геника Юрія Михай-
ловича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бойко Серафими 
Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Магери Михайла 
Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Степанової Вікторії 
Анатоліївни.

Побувай на Світовому дні молоді у Мадриді!
Центр студентського капеланства запрошує всіх охочих 7 — 26 серпня у подорож 
Европою і на святкування Світового дня молоді в Мадриді (Еспанія), під час якого 
Папа Римський Венедикт зустрінеться з молоддю усього світу і відслужить Боже-
ственну Літургію. 

Запис за тел.: (067) 676-62-99 — брат Тарас або у студентському храмі на вул. Лу-
каша, 3 А. Докладніша інформація на сайті: kapelanstvo.in.ua
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Колектив кафедри механіки та авто-
матизації машинобудування ІІМТ 
Львівської політехніки сердечно вітає 

з 50-річчям від дня народження доцента кафедри, 
вченого секретаря спеціялізованої вченої ради 

Юрія Петровича Шоловія.

Бажаємо вельмишановному ювілярові міцного 
здоров’я, родинного щастя, високих наукових здо-
бутків, життєвого оптимізму на многії літа.

Многая літа!

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації 
та біотехнології ІХХТ Львівської політехніки глибоко сумує з приводу 
передчасної смерти на 52 році життя старшого викладача кафедри 

Сергія Івановича троценка
і висловлює щире співчуття сім’ї, родині та друзям покійного.

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. №110492.

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 та останній сторінках — світлини 
Наталії Павлишин.
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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]ч. 18 (2738)
2 — 8 червня 2011

Для вашого здоров’я
З 23 травня до 4 червня у Львівській області про-
ходить тиждень вимірювання артеріяльного тиску 
у населення. Медики поліклінічного відділення 
10 міської лікарні впродовж тижня навідуються в 
студентські авдиторії Львівської політехніки аби 
вимірювати артеріяльний тиск молоді.

До слова, за минулий рік в області зафіксовано 
2 800 інсультів, інфарктів — 1 300, пов’язаних з ви-
соким артеріяльним тиском. У 16 тис. 843 осіб на-
селення працездатного віку, що становить 3,6% від 
дорослого населення вперше виявили артеріяльну 
гіпертензію саме під час таких акцій.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. Крушельницької
3 червня — „Лілея“(балет). 18.00.
4 червня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
5 червня — „даремна обережність“ (балет). 12.00, „Мойсей“ 

(опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр  
ім. М. Заньковецької
2 червня — „Поліанна“. 12.00, „Мина Мазайло“ (прем’єра). 18.00.
3 червня — „Небилиці про Івана...“. 12.00.
5 червня — „Криза“. 18.00.
7 червня — „два дні... дві ночі...“. 18.00.
8 червня — „Сто тисяч“. 18.00.

Камерна сцена
8 червня — „Арт“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
4 червня — Сольний орґанний концерт. Солістка — Олена Мацелюх. 

У програмі — твори Й. Баха. 17.00.
5 червня — Европейські музичні перлини. Солісти: орґан — Олена 

Мацелюх, флейта — Ігор Мацелюх. 17.00.



Міс Політехніки-2011 — свято найчарівніших!


