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польських учених
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Чи подобається Вам модульна система?
Кінець семестру — це час підбиття підсумків. Усі студенти
зараз традиційно метушаться: говорять тільки про
сесію, намагаються вкласти в
голову максимум в останню
хвилину, не розлучаються з
конспектами і ноутбуками…
Спудеї навчально-наукових
інститутів Політехніки на різних етапах „перевірки“: хтось
складає іспити, хтось готується до захисту бакалаврської, проте для більшости
цей тиждень є модульним. От
ми й поцікавились у студентів, чи задоволені вони тим,
як склали модулі, чи планують іти на іспити і як узагалі
оцінюють модульну організацію навчання.
Що таке модулі — я не знаю,
бо ніколи не складала їх: під
час мого навчання в університеті їх щойно впроваджували, і можливість випробувати на собі нову систему
випала вже молодшим
курсам. А тепер уже, мабуть,
ні викладачі, ні студенти не
уявляють свого університетського життя без „модульного навчання“. Зрештою,
модулі мали б стимулювати
спудеїв працювати якісно
й відповідально постійно,
впродовж усього семестру,
на авдиторних заняттях і
самостійно, а не просто, як
каже один із наших опитаних, „жити весело від сесії
до сесії“.
Для багатьох студентів модулі
й справді є своєрідним поштовхом для самоорганізації
і систематичної послідовної
роботи під час семестру. А
для декого — це передовсім
чудова нагода уникнути екзаменаційного випробування
і звільнити собі додатковий
час для відпочинку. Загалом же модулі полегшують
студентське життя, погоджуються опитані. Головне,
кажуть, — встигнути підготуватись як слід і вкластись у
часовий ліміт модуля.

Уляна Матьовка, студентка другого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Задовольнюсь результатами модулів“
Це моя четверта сесія. Цього разу маю модулі з трьох предметів.
На одному набрала лише дев’ять балів (це менше ніж половина),
а сподівалася на більше. Та я задовольнюсь результатами і не піду
на іспити. Тим більше зараз, коли маю маленьку дитину.
Максим Гужда, студент другого курсу Інституту будівництва та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Модулі — стимул і можливість
не йти на іспит“
Позаминулого року я, успішно склавши всі модулі, не ходив на жоден екзамен. І мав ще додатково два тижні відпочинку. Модульна
система стимулює студентів працювати, а не, як колись, жити весело від сесії до сесії.
Катерина Рачинська, студентка четвертого курсу Інституту хімії та
хімічних технологій Львівської політехніки:

„Задоволена модульною системою“
Цього разу в мене було п’ять модулів. З трьох предметів „пройшла
по модулях“ (маю п’ятірки), з двох — виходили четвірки, тому пішла
на іспити. Я задоволена модульною системою.
Тарас Городечний, студент третього курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„На екзамені був лише раз“
Модулі і заліки ми вже склали. Результати дізнаємось упродовж
тижня, але, сподіваюсь, вони, як і на попередніх модулях, будуть
добрі — вищі за 80 балів. Тож на іспити не збираюся. На екзамені
був тільки раз — на першому курсі складав вищу математику.
Наталія Скоробогатих, студентка першого курсу Інституту гуманітарних
і соціяльних наук Львівської політехніки:

„Готуюся до модулів упродовж семестру“
Планую скласти модулі успішно, хоч, якщо доведеться, то таки піду
на іспити. Я готуюся до модулів упродовж навчального семестру, а
безпосередньо перед ними лише перечитую, переглядаю матеріял.

Степан Мандрика, студент четвертого курсу Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„З першого курсу ходжу на іспити“
Модульна система лояльна і сприятлива для студентів. Іспит
скласти важче, бо треба опанувати весь обсяг матеріялу за раз, а з
модулями вчиш лише половину матеріялу, відповідно маєш змогу
краще його засвоїти і скласти на добру оцінку. Та в мене з модулями не складається —
тому з першого курсу ходжу на іспити.
Опитувала та міркувала Ірина ШУТКА
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міжнародні зв’язки

називаємо переможців

Віденська політехніка хоче
продовжити співпрацю

Сенсація: кубок…
розділили
Головна несподіванка цьогорічної
„Весни Політехніки“ — перемогли
одночасно два інститути! Кубок фестивалю поділили команди Інституту
архітектури та Інституту гуманітарних
і соціяльних наук. Нижче — перелік
решти нагород у різних номінаціях.

Н

Вони — найкращі:

Світлина Тетяни Пасович

а п о ч ат к у ч е р в н я
Львівську політехніку відвідала делегація
Віденського технічного
університету (Австрія).
Віце-ректор з питань міжнародного співробітництва Ганс Кайзер та проректор з менеджменту
інфраструктури та розвитку Ґерхард Шімак прибули з наміром підписати
угоду про співпрацю зі
Львівською політехнікою.

3

Гості поспілкувалися з ректором
Львівської політехніки Юрієм Бобалом,
першим проректором Володимиром
Павлишем, проректором з наукової
роботи Зоряном Піхом, директором
Інституту архітектури Богданом Черкесом та начальником відділу міжнародних зв’язків Ярославом Андрусівим.
Професори обговорили особливості
навчального процесу, проблеми та
переваги Болонського процесу, особливості працевлаштування студентів,
розвиток науки у вишах тощо.
Зокрема, представників Віденського
технічного університету зацікавила практика переведення найкращих студентів
коледжів на навчання в університет на

• афіша — ІКТА;

•
•
•
•
•

місця, котрі звільняються після відрахованих студентів, натомість зарахування
відрахованих з університету студентів на
навчання в коледжі (завдяки інтегрованим навчальним планам).
8 років тому була підписана декларація намірів про співпрацю (вона
починалась із ІАРХ і наразі саме в
цьому напрямі досягла найбільшого
розвитку). 2 червня ректори обидвох
університетів своїми підписами на угоді засвідчили бажання пролонгувати
співробітництво, яким обидві сторони
задоволені. Учасники зустрічі обговорили розширення та пошук нових
напрямів співпраці.
Т. П.

Книга, яка розвінчує міфи
то ж розстріляв польських учених у
липні 1941-го на Вулецьких схилах
у Львові? Відповідь на це питання дає
книга кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Центру
досліджень українсько-польських
відносин Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича Андрія Боляновського, презентація якої відбулася 2
липня у Львівській політехніці.
У презентації книги львівського історика „Убивство польських учених у
Львові в липні 1941 року: факти, міфи,
розслідування“ взяли участь представники Львівської політехніки, Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича,
Центру досліджень українського визвольного руху, громадських організацій
та віце-консул Генерального консульства
Республіки Польща Анна Козійовська.

•

•
•
•
•
•
•

документи свідчать

Х

•

Ця книга розкриває ще одну трагічну віху Другої світової війни — вбивство у Львові понад сорока польських
науковців, більшість з яких були
докторами і професорами медицини
Львівського медінституту. Дослідник
називає прізвища керівників і співробітників гітлерівських органів безпеки,
замовників і організаторів, виконавців
і безпосередньо причетних до розстрілу провідних польських науковців і діячів культури та їхніх родичів. Як доказ
своїх тверджень автор наводить ряд
документів із німецьких, радянських,
польських та українських архівів.
У своєму дослідженні Андрій Боляновський спростовує безпідставну
офіційну версію Комітету державної
безпеки СРСР про співучасть військоЗакінчення на 11 с. →

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

програмка — ІТРЕ;
оформлення сцени — ІАРХ;
візитка — ІАРХ;
деб’ют (ім. Людмили Бригадир) —
команда ІГДГ;
ведучі — Назар Андріїшин та Андріян Бірецький (ІІМТ);
спецномінація „Три грації“ (акторки) — Христина Дубініна, Ірина
Горбатюк, Софія Матвієйко (ІГСН);
відзнаки за акторську гру (медалі) — Василь Медецький та Сергій
Гладин (ІКТА), Ігор Допілко (ІАРХ),
Назарій Голдрич (ІХХТ);
епізодична роль — Тарас Пинда
(ІППТ);
акторка 2-го плану — Юлія Волкова
(ІКТА);
спецномінація „Живі декорації“ —
Андрій і Василь Мацола (ІАРХ);
бальний танець — румба (Олена Пушинська, ІГДГ, Тарас Гливка, гість);
сучасна хореографія — „Танець із
сачками“ (Ірина Бурба та Юліяна
Ворожбит, ІАРХ);
оригінальна хореографічна постановка — „Танець з віялами“ (Ірина
Горбатюк, ІГСН);
вокал — Юлія Сидорович (ІППТ);
відкриття фестивалю — Дарія Бондаренко (ІАРХ);
музикант — Олег Томіцький (ІЕСК);
музичний гурт — ІНЕМ (Тарас
Букрій, Остап Дулеба, гість Андрій
Акімов);
авторський вірш — Олеся Рудавська
(ІНЕМ);
художнє читання — Христина Дубініна (ІГСН);
пантоміма — „Соціяльний номер“
(ІХХТ);
буфонада — ІГСН;
слайд-шоу — Іван Іщенко (ІГДГ);
мініатюри — ІКТА (дует імени
Костіва);
фінальна пісня — ІГСН („Дольче віта“);
гості фестивалю — ІКНІ (танець
канкан);
спецномінація „Найкращий патріотичний номер“ — „Українські
класики: старе послання — нове
бачення“ (ІХХТ);
режисура — ІХХТ (Тетяна Шалан);
приз глядацьких симпатій — ІХХТ.
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знай наших!

„Fotonika“ знову в призерах

К

оманда Львівської політехніки взяла участь у
чергових перегонах роботів — і знову посіла призове
місце.
28 травня ІваноФранківськ приймав фінальний етап відкритого
чемпіонату з перегонів роботів „Roborace“. Більш ніж
20 команд із різних міст
України й Білорусі приїхало
позмагатись на найскладнішій трасі за всю історію
перегонів. Відбулося чотири кваліфікаційні заїзди,
після яких п’ять найкращих команд вийшли в фінал: три команди з ІваноФранківська та по одній зі
Львова та Тернополя.
Під час змагань траплялося чимало курйозів: роботи виходили з ладу, зби-

валися з курсу, на складних
поворотах врізались одні в
одних, кілька команд навіть
не фінішували. Незважаючи
на суперництво, під час
змагань відчувалася дружня
атмосфера, молоді інженери обмінювалися досвідом,
обговорювали проблеми і
перспективи розвитку робототехніки і навіть ділилися
радіодеталями.
За підсумками фінального заїзду перше і друге
місця вибороли відповідно
команди „Top Node“ (Галицька академія „Інститут
менеджменту та економіки“) та „Fotonika“ (кафедра
фотоніки Львівської політехніки). Третє місце здобула
команда „West Point“ (Галицька академія „Інститут
менеджменту та економіки“). Переможцям вручили

дипломи, медалі, спеціяльні навчальні інструменти від
Cypress Semiconductor.
Голова правління ГО
„Асоціяція робототехніки“
Назар Круцкевич привітав переможців, побажав
натхнення, свіжих ідей та
запросив на Гран-прі чем-

піонату, що проходитиме
7 — 10 липня 2011 року в
місті Ельблонг (Республіка
Польща).
Данило БОНДАР,
студент третього курсу
ІТРЕ Львівської політехніки,
капітан команди „Fotonika“

маленький ювілей

Світлина Тетяни Пасович

Міжнародна інформація — гуманітарії + технарі

О

дна з наймолодших випускових
кафедр Львівської політехніки —
міжнародної інформації — відзначає
5-річчя заснування.

Працівники кафедри (завідувач —
директор Інституту народознавства
НАН України, доктор історичних наук,
академік НАН України, професор Степан Павлюк) організували та провели
І Всеукраїнську наукову конферен-

цію „Україна в системі глобального
інформаційного обміну: теоретикометодологічні аспекти дослідження і
підготовки фахівців“.
― Основна мета конференції —
підсумувати розвиток міжнародної
інформації як напряму досліджень та
напряму підготовки за останні кілька років, — розповів доцент кафедри Василь
Гулай. — Ми запросили фахівців і студентів із різних вишів, де є така спеціяльність.

Від імени керівництва університету
учасників привітав проректор Дмитро
Федасюк.
― Навчальна спеціяльність „Міжнародна інформація“ покликана
виховати нову генерацію аналітиків,
які можуть протистояти сучасним викликам інформаційного суспільства, —
наголосив Дмитро Васильович.
У пленарному засіданні брали
участь технічні експерти та гуманітарії
(кандидати та доктори наук), студенти, адже специфікою спеціяльности
є поєднання гуманітарної складової
й технічної (використання технічних
засобів для аналізу міжнародних
відносин).
― Роботу секцій ми організували так, щоб учасники могли вільно
переходити з одної в иншу, щоб
поєднати технарів-інформатиків з
гуманітаріями-політологами, істориками, — прокоментував Василь Гулай.
25 травня ДАК України дав дозвіл
на підготовку маґістрів на кафедрі
міжнародної інформації Львівської
політехніки.
Т. П.
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нове у навчанні

коротко

Світлини Катерини Гречин

Брейн-ринг
з міжнародного права

К

афедра міжнародної інформації
ІМФН Львівської політехніки доволі молода: середній вік працівників — близько тридцяти років. Тож
молоді викладачі, пам’ятаючи свої
студентські роки, намагаються шукати нові підходи до проведення як
самих лекцій, так і до зацікавлення
ними студентів. І це їм вдається.
— Окрім лекцій, веду на кафедрі
засідання юридичного гуртка, — говорить старший викладач кафедри
міжнародної інформації, магістр міжнародного права Андрій Гачкевич.
— У рамках цього гуртка практикую
ігрові заняття, які вперше використав на одній із лекцій. Тоді разом із
студентами ми змоделювали процедуру вирішення міждержавного
спору головним судовим органом
ООН. Студентам це сподобалося,
адже вони чекають від нас не лише
формальних лекцій, коли всю інформацію доводиться нотувати, а нового
підходу до викладання предметів, які
допомогли б їм краще розібратися
у реаліях певного предмету. Свій
експеримент розпочав із лекції, яку
провів англійською мовою. Студенти
підтримали мою ініціятиву, тому вирішив не зупинятися на розпочатому,
а йти далі. Шукаю нові методи й підходи до навчання.
…Чергова „лекція“ з предмета
„Міжнародне право“, для студентівдругокурсників напряму „Міжнародні відносини“, які вивчають
правове врегулювання стосунків
між державами, вже вдруге у цьому
семестрі пройшла не у звичному
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„форматі“. Три команди (по 7 — 8
осіб), разом із своїми капітанами
розпочали захопливу „мандрівку“
лабіринтами міжнародного права,
виявляючи при цьому свою ерудицію, знання і вміння законодавчо
розплутувати складні ситуації. Питання, на які доводилося відповідати у форматі ігор „Що? Де? Коли?“,
бул и о р і є н то в а н і н а р і з н і тем и
міжнародного права, загальний
рівень ерудиції студентів та вміння
застосовувати абстрактні знання
на прикладі міжнародного права.
Доводилося блискавично реагувати
на запитання як викладача, так і
капітанів команд.
Жеребкуванням визначили перші дві команди, потім командапереможець зустрілася з третьою
командою. У другому поєдинку вона
(капітан команди Святослав Іванчук)
знову стала переможцем. Порадившись зі студентами, обрали й кращих
гравців команди-переможця. Ними
стали Святослав Іванчук і Тарас Рущак.
Лекція (брейн-ринг), пройшла не
лише швидко, а й з великою користю для студентів, адже допомогла
їм краще засвоїти певні ситуації і
міжнародно-правові норми, які діють
сьогодні у світі.
У планах Андрія Гачкевича — відвідати разом із своїми студентами
реальне засідання суду, пов’язане
з іноземним елементом. А ще — у
форматі лекції провести на парах конференцію, присвячену актуальним
проблемам міжнародних відносин.
Катерина ГРЕЧИН

На адреси вишів усіх рівнів акредитації МОНМС надіслало рекомендаційний лист щодо тривалости
навчального року 2011/2012.
Враховуючи проведення наступного року в Україні футбольного
чемпіонату „Евро-2012“, зимова
екзаменаційна сесія студентів, за
рекомендаціями, відбудеться з 11
до 31 січня 2012 року, літня — з 25
травня до 5 червня. Зимові канікули триватимуть з 29 грудня до 10
січня, літні — з 6 червня 2012 року.
Львівська політехніка одна з перших
з-поміж вишів України запровадила з 1 червня електронну реєстрацію заяв цьогорічних вступників.
Вона триватиме до 30 липня, а
для абітурієнтів, котрі складатимуть вступні випробування, — до
22 липня 2011. Нова електронна
процедура реєстрації охоплює
насамперед вступників за освітньопрофесійними програмами
підготовки бакалавра. Електронні
заяви враховуватимуться на рівні з
паперовими.
На перше цьогорічне ЗНО — з української мови та літератури з’явився
223 161 учасник (у середньому
за два дні — 88,98% зареєстрованих). Як повідомив Львівський
регіональний центр оцінювання
якости освіти, у Західному регіоні
з 3488 осіб, зареєстрованих на першу сесію ЗНО з української мови
і літератури, участь у тестуванні
взяли 3117 абітурієнтів. Найвищою
була явка учасників тестування у
Львівській області — 92,16%, у
Рівненській пункти тестування відвідали 91,48% учасників, у Волинській — 89,36% зареєстрованих
абітурієнтів.
Тести з російської мови в Україні
обрали 2% випускників, заявила
директор Українського центру
оцінювання якости освіти Ірина
Зайцева. При цьому вона підкреслила, що поки не бачить підстав
скасовувати тестування з російської мови, яке в Україні цього року
проводиться вперше. Директор
УЦОЯО вважає, що необхідно
працювати над вдосконаленням
тестів з гуманітарних предметів,
в яких присутні творчі завдання, і
над тестами з іноземних мов.
За матеріялами інформаґенцій
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симпозіюм

Сучасні проблеми механіки і машинобудування

Т

ематика ювілейного Х Міжнародного симпозіюму українських
інженерів-механіків, який проходив у
Львівській політехніці 25 — 27 травня,
охоплювала широкий спектр сучасних
проблем механіки, машинобудування, автомобільної галузі і транспорту,
матеріялознавства та інженерії поверхні, застосування новітніх технологій та автоматизації виробництва,
підіймально-транспортного машинобудування, захисту довкілля тощо.
Учасники симпозіюму поділилися своїми науковими здобутками,
планами на майбутнє. Так, на пленарному засіданні, яке відбулося в
актовій залі Львівської політехніки,
йшлося про вплив структури блоків
навантаження на залишковий ресурс
пластини з тріщинами; малоциклову втому матеріялів і елементів
конструкцій при складному навантаженні; вектори моментів мас і їх
застосування в динаміці твердих тіл
зі зв’язаним обертанням; дослідження параметрів контакту армованої

шаруватої ґуми стосовно створення
автомобільних шин; автоматизоване
діягностування вібраційного, термонапруженого станів і ресурсу потужних турбоагрегатів тощо.
На секційних засіданнях, які пройшли в Інституті інженерної механіки
та транспорту Львівської політехніки,
Західному науковому центрі НАН і
МОНМС України та Львівському національному університеті імени Івана
Франка, заслухано понад 200 доповідей, які охопили широке коло проблем
механіки і машинобудування, зокрема: прикладні проблеми динаміки та
міцности машин і споруд; математичні
та фізичні проблеми теорії тріщин у
механіці; моделювання механічних
систем; проблеми синтезу й оптимізації машинобудівних конструкцій;
новітні технології у машинобудуванні
та автоматизація виробництва; технологія зварювання і діягностика металевих конструкцій; сучасні матеріяли,
поверхневе оброблення та захист
деталей машин і конструкцій; трибологія; автомобілебудування і транспорт;

підіймально-транспортне обладнання
та елементи приводів машин; вібрації
в техніці і технологіях.
У рамках симпозіюму відбулося
засідання Науково-методичної ради
МОНМС України зі спеціяльности
„Підіймально-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і
обладнання“ за напрямом підготовки
„Машинобудування“, в роботі якої
взяли участь понад 30 учасників з провідних вишів України. Загалом, під час
роботи симпозіюму учасники обмінялися науковими ідеями, розглянули
нові результати фундаментальних і
прикладних досліджень у галузі механіки та машинобудування, сформували
пріоритетні напрями досліджень з розглянутих проблем у сучасних умовах
розвитку економіки України.
Богдан КІНДРАЦЬКИЙ,
заступник директора ІІМТ
Львівської політехніки,
завідувач кафедри експлуатації
та ремонту автомобільної
техніки, професор

студентська наукова робота
рамках Х Міжнародного симпозіюму українських інженерів-механіків з цікавою темою виступив четвертоУ
курсник ІБІД Павло Черняк — „Математичне моделювання структурування спонтанної поведінки натовпу, що
панікує“. Доповідь є результатом співпраці студента й доцента кафедри механіки та автоматизації машинобудування Ярослава Андрусика (ІІМТ). І саме кафедру МАМ Павло презентував на поважному науковому зібранні

Чи можна керувати натовпом, який панікує?

Світлина Ірини Шутки

позбавлений логіки процес, в якому колектив
стає натовпом, людина
— непрогнозованою і не-

передбачуваною. Власне,
у натовпі, в стані паніки
часто виникає тиснява,
внаслідок якої люди можуть загинути або, як частіше буває, травмуватися,
— ввів нас у контекст проблеми Павло Черняк.
Для початку доповідач
навів деякі приклади масових заходів, під час яких
гинули люди: пам’ятна
прем’єра фільму „Армагеддон“ у кінотеатрі Червонограда в 1998 році (4 школярі
загинули і 19 травмувалося);
загибель понад 200 людей
під час паломництва в одному з храмів Індії у вересні
минулого року. Як запобігти
таким випадкам — на це
запитання і прагнуть від-

повісти політехніки. Павло
пояснює:
— Ми вважаємо, що
панічний натовп, який хаотично рухається, можна
структурувати, ввівши в
приміщення додаткові архітектурні елементи. Пропонуємо колони, зокрема
циліндричні й еліптичні.
Що це дає? Коли людина
біжить і бачить перешкодуколону, вона пригальмовує, тобто її швидкість падає, людина стає в чергу,
аби пройти між колонами,
що дає змогу зменшити
тисняву біля виходу й відтак — зменшити кількість
жертв.
Як відомо, над проблемою структурування

←←

— Часто в місцях скупчення людей в силу тих чи
инших обставин виникає
паніка — некерований,
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мости співпраці
до Львівської політехніки завітала делегація з Йорданії. Сторони обговорювали можливості
Уп’ятницю
співпраці в освітній та науковій сферах

Світлина Тетяни Пасович

Йорданія стане ближчою

Радник з культурних зв’язків в Україні
відділення в Україні посольства Хашимітського королівства Йорданії в РФ
(відділ культурних зв’язків) доктор Мохаммад Аль-Збун разом зі своїм поміч-

поведінки натовпу, який
панікує, працюють науковці в Німеччині, Америці.
Проте у них свої підходи,
а от політехніки вирішили розглянути питання з
позицій фізики складних
систем. Власне, йдеться
про застосування методів
механіки складних систем,
які складаються з великої
кількости взаємодіючих
об’єктів. Окрім иншого, в
полі інтересу фізики складних систем — поведінка
живих істот за визначених
умов, зокрема людей під
час паніки.
Ідея дослідження належить Ярославові Федоровичу, який і зацікавив та долучив Павла до роботи. Викладач і студент працюють
над цією науковою проблемою впродовж останнього
року. Хлопець уже навіть
встиг виступити із своїми
дослідженнями на кафедрі
механіки та автоматизації
машинобудування восени
минулого року. А тепер

ником Мохаммадом Аль-Хавамлехом
прибули з офіційним візитом, аби
обговорити з ректором університету
професором Юрієм Бобалом можливості майбутньої співпраці.

ось на форумі інженерівмеханіків.
Політехніки запропонували авдиторії моделі
поведінки панічного натовпу, створені за допомогою математичних законів,
рівнянь динаміки. У розрахунках дослідники взяли
до уваги фізичні величини,
що характеризують рух тіл і
ступінь їхньої взаємодії, якот сили тертя, пружности і
т. ин. Врахували весь комплекс складних вихідних
умов — взаємодію людини
з поверхнею землі, різними об’єктами, як-от стіна,
колона, инші люди. Взяли
до уваги й психологічні
чинники, скажімо, те, що
кожна людина у паніці намагається якнайшвидше
дістатися до виходу, щоб
залишити приміщення,
уникає наближення до
инших об’єктів тощо. Якщо
ж вона таки контактує з
якимись об’єктами (иншими людьми), то зазнає
сили тиску; і якщо ця сила

― Передбачається, що через ситуацію на Близькому Сході (проблеми в
Єгипті, Сирії, Лівії) збільшуватиметься
кількість йорданських громадян,
які приїжджатимуть на навчання
в Україну, — розповів проректор
з міжнародних зв’язків Львівської
політехніки Юрій Рашкевич. — Ми
зацікавлені у збільшенні кількости
іноземних студентів, аспірантів. Крім
цього, йорданська сторона висловила
зацікавлення з налагодження наукової
співпраці між нашим та йорданськими
університетами, передовсім у галузі
енергозберігаючих технологій, телекомунікації, комп’ютерних наук.
За посередництвом посольства
Йорданії в Україні планують налагодити наукові зв’язки між Львівською політехнікою і двома — трьома технічними
університетами Йорданії. Очікується
приїзд делегації йорданських університетів до Львова з цією метою.
Т. П.

перевищує граничну межу,
людина або гине, або буде
травмована (неспроможна
самостійно пересуватись
або ж може знепритомніти), пояснює Павло Черняк.
Під час свого виступу
четвертокурсник продемонстрував кілька змодельованих ситуацій поведінки охопленого панікою
натовпу у приміщенні. У
першому випадку — якщо
приміщення без колон
— маємо три жертви; у
другому — приміщення
з двома циліндричними
колонами — внаслідок
розділення натовпу на потоки травмувалася лише
одна людина. А от введення еліптичних колон,
переконують дослідники,
дозволяє ще більше структурувати потік і взагалі
уникнути жертв.
Ідеї, висловлені Ярославом Андрусиком і Павлом
Черняком, у перспективі
можуть бути використані
архітекторами (плануван-

ня приміщень, виходів із
будівель), організаторами
масових заходів або розробниками автономних
роботів. Як зауважує Павло, тема актуальна в контексті активної сьогодні
розробки нових будівельних норм. І хоч досліджувана проблематика — це
радше зацікавлення хлопця, яке не надто вписується
у напрями досліджень
базового вишу, тобто ІБІДу, все ж студент планує
працювати у цьому напрямі й далі. Тож, мабуть,
він дослухається й до порад старших інженерівмеханіків: чітко відділяти
психологічні речі, які не
піддаються аналізу на рівні
механіки, „подаватися“ на
конференції з безпеки життєдіяльности, спробувати
налагодити співпрацю зі
Львівським державним
університетом безпеки
життєдіяльности.
Ірина ШУТКА

←←
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геофорум-2011

Політехнікам вдалося прискорити розв’язання
важливих питань

Н

априкінці квітня Інститут геодезії Львівської політехніки провів
на Яворівському полігоні
ХVІ міжнародну науковотехнічну конференцію „Геофорум-2011“, присвячену
професійному святу працівників геології, геодезії та
картографії України.
Під час роботи конференції відбулося засідання міністерської Науковометодичної ради напряму
„Геодезія, картографія, землеустрій“. На ній розглянуто
і затверджено освітньопрофесійні програми і характеристики для нових
спеціяльностей (космічний
моніторинг землі, оцінка
землі та нерухомості та
инші), на які Львівська політехніка отримала ліцензію
(підготовка фахівців розпочнеться з нового навчального року). Обговорено також
умови і терміни розроблення стандартів і термінів на
ці спеціяльності. Користуючись присутністю більшості
членів науково-методичної
ради, політехнікам вдалося

прискорити розв’язання
важливих питань.
У роботі конференції
взяли участь фахівці з усіх
регіонів України і з багатьох
іноземних країн: Німеччини,
Польщі, Чехії, Росії, Вірменії, Швейцарії та ин. Окрім
пленарного засідання, працювало сім наукових секцій.
— Наша конференція
користується великою популярністю не лише в Україні,
а й за кордоном. Цього року
її відвідало понад 40 докторів наук, серед яких й наш
випускник — голова Асоціяції випускників Львівської
політехніки академік НАНУ
Ярослав Яцків (співголова
конференції), представники
офіційних владних структур,
президенти геодезичних
товариств із сусідніх країн,
— відзначив голова Українського товариства геодезії і
картографії, заступник директора Інституту геодезії
Ігор Тревого. — Знаючи, що
у нас є потужна геодезична
школа, яка потребує сучасної високоточної надійної
апаратури, зі своєю продукцією завітали відомі пред-

[•]

Президент Польського геодезичного товариства Станіслав
Цегельський передає співголові геофоруму Ігору Тривого
картину із зображенням Варшавської політехніки

ставники фірм Leica, Trimble,
Torcon, Sokkia, Novatel, „Укр
геопроєкт“, „Дока“, „Софт
пром“, Інститут передових
технологій та инші виробники геодезичної техніки.
Цікавою була презентація
видавництва Львівської політехніки, яке нині видає
багато матеріялів з геодезичної галузі. Одна з німецьких фірм експонувала
спеціяльне обладнання для
сканування автомобільних
доріг, що зацікавило наших
науковців, тож керівництво інституту вирішило
підписати угоду на його

придбання для навчального
процесу, наукових досліджень і виробництва. Ми
також провели перемовини
щодо підписання нових угод
про співпрацю зі Словенію,
Молдовою та иншими країнами. Налагодили контакти
між нашими молодими
науковцями і закордонною молоддю. Ухвалою
конференції передбачено
звернутися до Президента
і глави уряду України стосовно статусу Державної
служби геодезії, картографії
і кадастру.
Катерина ГРЕЧИН

до ювілею — спеціяльний випуск

Найстарішій геодезичній кафедрі в Україні — 140 років
Цього року виповнюється 140 років
від дня заснування кафедри геодезії —
найстарішої геодезичної кафедри в
Україні, створеної у 1871 році наказом
Міністерства освіти Австро-Угорщини.
Вона тоді називалася кафедрою геодезії і сферичної астрономії. Її першим
завідувачем був асистент Чеського
вищого технічного училища у м. Празі
Домінік Зброжек, якому згодом надали звання професора.
Створення кафедри геодезії та
сферичної астрономії у Львівській
технічній академії дало змогу відкрити
у 1877 році першу в Західній Україні
астрономічну обсерваторію, а з 1878
року — метеорологічну станцію.
З надбанням наукового та педагогічного потенціялу кафедра роз-

ділилася на дві окремі, які очолили
професори С. Відт та В. Ласка. У цей
період почали виходити написані ними
перші підручники з геодезії.
У 1912 році кафедру геодезії очолив
і майже 30 років нею завідував професор К. Вайгель — один з найвідоміших
учених-геодезистів Західної України
того часу. Він один з перших застосував результати аерофотознімання
для створення планів і карт на міські
території, зокрема на м. Львів.
Після Другої світової війни кафедра
геодезії входить до складу геодезичного факультету Львівської політехніки.
Її завідувачем призначають доцента
Андрія Моторного.
У 1966 році спільним рішенням
колишніх Міністерства геології СРСР

та Міністерства освіти Української РСР
було створено першу на геодезичному факультеті галузеву лабораторію
з вивчення атмосферних впливів на
астрономо-геодезичні вимірювання.
Багато років кафедру очолював
професор Аполлінарій Островський,
який вніс величезний вклад у її розвиток. Від 1993 року нею керує учень професора Островського Олександр Мороз, який гідно продовжив найкращі
традиції попередників і започаткував
нові, які відповідають найсучаснішим
критеріям галузі.
Про історію, наукові досягнення і
цікаве життя кафедри читайте у спеціяльному випуску „Аудиторії“, який
вийде 17 червня 2011 року.
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З економістів — у журналісти

П

ропозицію в майбутньому стати
журналістами й писати фахові
статті для газети „Все про бухгалтерський облік“ отримали студенти
напряму „Облік та аудит“ ІНЕМ Львівської політехніки.
Минулої середи шеф-редактор
цього спеціялізованого видання Олександр Степовий попросив четвертокурсників пройти письмове тестування
(серед завдань — два творчі), котре
покаже рівень знань та вмінь майбутніх фахівців із обліку та аудиту, стане
згодом перепусткою на ринку праці.
Олександр Георгійович запевнив:
― Ми шукаємо працівників не
лише для себе, а й рекомендуємо їх
різним підприємствам, — а далі пояснив, для чого самому виданню потрібні такі тестування: — Як газета, яка
дає фахові консультації професійним
бухгалтерам, ми зацікавлені в тому,
щоб майбутні професійні бухгалтери
мали досить високий стартовий рівень
освіти і знань. Чим вищий рівень знань
студента — майбутнього бухгалтера,
тим простіше йому надавати консультації, пояснення.

Львівська політехніка забезпечує
фахівців з бухгалтерського обліку на
одному з найвищих
рівнів підготовки,
адже зараз бухгалтерів багато — спеціялістів мало.
Після завершення тестування до
четвертокурсників
приєдналися колеги
із 5 курсу. Олександр
Степовий прочитав
лекцію „Особливості працевлаштування молодих фахівців з обліку та
проблеми бухгалтерій сучасних підприємств“. Він спробував допомогти
студентам порадами, як оминути проблеми, котрі постають перед молодим
фахівцем — випускником вишу.
Співпраця газети з Інститутом економіки і менеджменту триває давно.
― Редакція бере участь у відповідних міжнародних фахових конференціях, які проводить Політехніка, — розповідає Олександр Степовий. — Ми
виступаємо на таких конференціях,
Світлина Тетяни Пасович

лекція

9

надаємо співробітникам кафедри,
професорсько-викладацькому складу
і передовсім студентам певні матеріяли, які вони використовують у процесі
навчання, при підготовці кандидатських дисертацій.
Це фахове видання є джерелом інформації і для викладачів, і для студентів. Завідувач кафедри обліку й аналізу
Анатолій Загородній за дорученням
ректора вручив Олександрові Степовому нагрудний знак університету.
Тетяна ПАСОВИЧ

сторінки історії

Хімічна технологія у Львівській політехніці

В

ід початку виникнення і розвитку в 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.
Новий етап у становленні хімічної
освіти і науки в Технічній академії розпочався з приходом на кафедру хімії
у 1857 р. Р. Ґюнcберґа — засновника
викладання і наукових досліджень у
галузі хімічної технології в нашому
університеті. Рудольф Герман Ґюнсберґ (1823 — 1879) походив із жидівської родини з містечка Підкамінь
біля Бродів. Вищу освіту отримав у
Віденському політехнічному інституті. У Львові Р. Ґюнсберґ, обійнявши
посаду асистента професора хімії,
вперше підготував і став викладати
курс хімічної технології органічних і
неорганічних речовин, модернізував
існуючу хімічну лабораторію, а згодом
організував нову лабораторію хімічної технології. Особливою заслугою
Р. Ґюнсберґа стало започаткування в
академії наукових досліджень з технології горілки та спирту, перероблення

солей, дослідження аміячно-содового
процесу, властивостей вуглеводнів
тощо. Враховуючи зростаючу потребу
у фахівцях-хіміках, міністерство дало
згоду на створення при кафедрі хімії
ад’юнктури з технічної хімії. Р. Ґюнсберґа перевели на посаду ад’юнкта і
з 1867/68 академічного року змінили
назву кафедри на загальної і технічної
хімії. Зазначене підготувало ґрунт
для становлення в Технічній академії
хіміко-технологічної освіти, створення кафедри хімічної технології, яку
з 1872 р. у ранзі професора очолив
доктор філософії Р. Ґюнсберґ.
Заслуговує уваги діяльність проф.
Р. Ґюнсберґа у 70-х роках, коли він проявив себе не лише як здібний педагог і
науковець та організатор кафедри, а й
пропагандист наукових досягнень, видавець і патріот свого краю. Прагнучи
піднести технічний рівень гуральни-

цтва у Галичині, він заснував спільно
з однодумцями товариство і школу
гуральників, почав видавати ґазету,
присвячену цим питанням. Будучи
невиліковно хворим, в останні роки
життя написав і видав власним коштом
ґрунтовну двотомну працю „Підручник
з виробництва спирту“. Чимало ідей і
практичних порад про застосування хімічних речовин, насамперед мінеральних добрив, у сільському господарстві
він виклав у статтях у журналі „Rolnik“.
Проф. Ґюнсберґ був дійсним членом Галицького господарського товариства, а
в 1874 — 1876 роках — деканом школи
технічної хімії.
Віктор ЯВОРСЬКИЙ,
завідувач кафедри хімії і технології
неорганічних речовин ІХХТ
Львівської політехніки, заслужений
діяч науки і техніки України, доктор
технічних наук, професор;
Костянтин БЛАЖІВСЬКИЙ,
доцент
Початок у ч. 18
Продовження у наступному числі.
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особистість
тось знає Олександра Іващука як науковця — асистента кафедри технології
Х
органічних продуктів Політехніки, співавтора низки публікацій і двох патентів
України на корисну модель. Для когось він є викладачем. Та, цілком можливо, серед
його студентів чи колег є й „ті, що люблять рок“ і слухають гурт „Опіум”. Власне,
Олександр є його вокалістом. Також пише слова й музику. І прозу: у 2003 році „Аудиторія” публікувала його повість (написану спільно з Олександром Морушком)
„Янголи народжуються в зливу“

У процесі творення і (само)дослідження
Безперервна наука
― Олександре, чому Ви стали хіміком?
― Моя мама — вчитель хімії, брат
вчився на тій же кафедрі, що і я. У
Політехніці заступником декана ІГСН
працював мій батько — Сергій Омелянович Іващук. І в мене зі шкільних
років було бажання стати хіміком.
Тож у 1997 році я вступив на хімічний
факультет.
― А як і чому зацікавились наукою?
― На третьому курсі професор Євген
Миколайович Мокрий, тоді завіду
вач кафедри технології органічних
продуктів, привів мене до мого наукового керівника — професора Віктора Володимировича Реутського,
і вони мене загітували, зацікавили
(за що я дуже вдячний). Відтоді я й
почав займатися науковою роботою.
Згодом була магістратура, аспірантура, у 2007-му — захист кандидатської
дисертації.
― Якою науковою проблемою Ви
займаєтесь?
― Наша робота спрямована на пошук
каталітичних систем для покращення
і оптимізації процесу рідиннофазного окиснення циклогексану, що
є проміжною стадією одержання
поліамідних волокон — найлону і
капрону. Власне, у промисловості ця
стадія характеризується невисокою
конверсією сировини і не такою високою, якби хотілося, селективністю
за цільовими продуктами.
Я часто виступаю на науковотехнічних конференціях — в Україні,
рідше за кордоном. Наприклад ,
недавно моя доповідь була представлена у Ґданську. Я є співавтором
48 наукових публікацій в Україні та
за кордоном (Німеччина, Польща,
Франція, Італія, Росія, Білорусь). Поглядаємо і далі, на американські й
східні журнали. Скажімо, Індія нині
досить прогресує в науковому плані. Збираємо матеріял, щоб згодом

взяти участь у конкурсі на здобуття
гранту — і працювати далі. Адже
наукова робота — це перманентний
процеc.
― Із жовтня 2010-го Ви виконуєте
обов’язки голови секції Ради молодих вчених ІХХТ. Розкажіть про
роботу з молодими науковцями.
― Ми організовуємо заходи, спрямовані на розвиток і популяризацію
науки. Восени в рамках ІІ фестивалю
науки Litteris et artibus успішно провели конференцію „Хімія та хімічні
технології-2010“. У квітні представляли ІХХТ на ІІ Львівському фестивалі освіти і науки. Думаю, вдалося
показати абітурієнтам, школярам,
що хімія цікава і корисна. Тепер готуємося до міжнародної конференції
„Хімія та хімічні технології-2011“.
Сподіваємося розширити географію,
реалізувати захід на ще вищому
рівні, ніж торік. Прагнемо зробити
конференцію знаковою в хімічному
середовищі, налагодити співпрацю
з різними науковцями.

Студентство
― А як Вам працюється зі студентами? Легко знаходити спільну
мову?
― Мені легко. Сподіваюся, їм теж.
Зараз маю практикум з теорії харчових виробництв у другокурсниківбродильників. Намагаюсь на основі
власного досвіду розказати і показати
їм, як треба працювати в лабораторії,
відкрити якісь маленькі секрети, які
приходять з досвідом. Орієнтуюсь на
те, що роль викладача — не показати,
що він розумніший і досвідченіший, а
навчити, передати свій досвід і знан
ня; якщо ж людина чогось не знає чи
не розуміє — пояснити їй.
― Колись Ви виступали на фестивалі „Весна Політехніки”. Що дала
Вам студентська сцена?
― У студентські роки я активно
долучався до „Весни”. Мене тричі

відзначали як найкращого барда. І
хоч це не була моя перша сцена (я
закінчив музичну школу), але вона
запам’яталася: атмосфера студентського фестивалю — не театр на сцені, а власне підготовка, організація,
самоорганізація, робота в колективі
— все це великий досвід. І я дуже
радий, що мав змогу тоді самореалізуватися.

Серед звуків та слів
― Поза хімією Ваше життя — це,
мабуть, музика? Над чим зараз
працює „Опіум“?
― Над черговою платівкою. Вже розробили концепцію, лістинг, але ми
дуже вимогливі до себе, тож деякі
речі переписуємо по кілька разів,
працюємо над звучанням. Нова платівка — „Почуття і медалі“ — буде
трохи инша, доросліша, ніж перша
(„Молися на мене“, 2009 рік). Сподіваюся, що вона невдовзі побачить
світ, можливо, встигнемо до липня,
коли нашому теперішньому складові
виповниться 5 років.
― Чи вистачає часу для музики?
― Не дуже, але все-таки намагаюсь
його знаходити і не гаяти. Закарбувалося в пам’яті, як свого часу один
викладач з військової кафедри казав
нам, „зеленим“ третьокурсникам:
треба щодня щось робити, бо час
невблаганно минає. Намагаюся дотримуватись цього принципу, хоч,
звичайно, не завжди вдається.
― Чи є щось спільне у хімії та музики?
― Хімія — це процес творення і процес дослідження. І музика також є
процесом творення і дослідження, в
чомусь, можливо, самодослідження,
яке вже потім проєктується на слухачів. Як у науці, так і у творчості, присутнє творче начало. Воно, зрештою,
об’єднує не тільки ці два явища.
Спілкувалася Ірина ШУТКА
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християнські свята та народні традиції

коротко

День заснування Вселенської церкви
Трійця, П’ятидесятниця, Зелені свята ― одне з головних церковних свят,
встановлене в пам’ять зішестя Святого
Духа на апостолів, після чого вони почали розуміти і розмовляти різними
мовами, проповідуючи вчення Христа.
Згідно з християнськими віруваннями, Трійця — це три особи Бога: БогОтець, Бог-Син, Бог-Дух Святий. На
місці зішестя був збудований перший
християнський храм. З того часу Трійця
вважається днем заснування християн-

ської церкви. Згідно з легендою, саме
на Трійцю Бог створив землю та прикрасив зеленню.
У храмах у цей день відправляють
одну з найурочистіших та найвеличніших
служб у році, а підлогу встеляють свіжо
скошеною травою, ікони прикрашають
зеленим гіллям. Свято П’ятидесятниці
почали широко відзначати з IV ст., після
прийняття церквою догмата про Трійцю.
Н. П.

документи свідчать

Книга, яка розвінчує міфи
→ Закінчення. Початок на 3 с.

вослужбовців батальйону „Нахтіґаль“,
сформованого з активістів бандерівської
фракції ОУН, у розстрілах учених-поляків.
Автор розкриває причини і технологію
творення цього міфу, організованих з пропагандистською політичною метою в СРСР
від початку 60-х років минулого століття.
Книга вийшла у видавництві Львівської політехніки за підтримки ректорату та Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича.

Тему винищення науковців підняли
й працівники архіву Львівського національного університету ім. І.Франка, які
підготували документальну виставку
„Розстріляна наука“ про 25 львівських
науковців, яких розстріляли в липні 1941
року. Виставку сформували з відомостей, які вдалося відшукати в архіві ЛНУ
ім. І. Франка, у Львівському обласному
архіві, в архіві Львівської політехніки
та в Національному цифровому архіві
Польщі.
Наталія ПАВЛИШИН

на дозвіллі

Доторкнулися до історії

Ц

ікаву екскурсію замками
Львівщини для своїх студентів
організувало профбюро Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології. Добру ідею
підтримали та допомогли реалізувати голова профбюро Андрій
Євстігнєєв та член профбюро
Андрій Савка.
Політехніки відвідали чотири
замки: Олеський, Підгорецький,
Золочівський та Свіржський і на
власні очі побачили перлини Львівщини, доторкнулися до історії, що
губиться в глибині століть. Пронизані шрамами кам’яні мури замків
розказали історію їх будівничих, господарів, військ, які стояли під їхніми стінами та
доблесних воїнів, що були їх захисниками.
Також студенти відвідали давню
християнську святиню — Унівську Лавру.
У монастирських майстернях до сьогоднішнього дня виготовляють предмети
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церковного вжитку (свічки, офірки та
вугілля до кадила). Монахи опікуються
дітьми сиротами, навчають катехизму.
Тарас КРЕТ,
студент третього курсу ІКТА
Львівської політехніки

5 червня у Національному музеїмеморіалі жертв окупаційних
режимів „Тюрма на Лонцького“
відбувся показ та обговорення авторського фільму Алли
Моргуленко „Євген Коновалець
і його доба“. Із лекцією про
полковника Євгена Коновальця
виступив і науковий співробітник музею-меморіалу „Тюрма
на Лонцького“ Ігор Дерев’яний.
Історик розповів також про
роботу над новою виставкою,
присвяченою ювілею Євгена
Коновальця, яка розкриває сторінки біографії борця за державну незалежність України.
18-19 червня 2011 року відбудеться Молодіжний фестиваль
„Зашків – 2011“ у с. Зашкові
Жовківського району Львівської области. Захід проходитиме в рамках святкування Дня
молоді та приурочений до 120-ї
річниці від дня народження
полковника Євгена Коновальця.
На учасників фестивалю чекає
концертна програма за участю
українських співаків та гуртів,
спортивні змагання, конкурси, традиційні народні ігри,
майстер-класи з виготовлення
ляльки-мотанки, кіно-ніч та ин.
Майже третина українських
студентів мріє жити у США або
Великій Британії. Лише 29,1%
студентів задоволені тим, що
живуть у своїй країні, і не хочуть виїхати закордон. Про це
свідчать дані Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних
досліджень „Студенти — образ
майбутнього“.
26 — 27 червня 2011 р. у с. Уричі
Сколівського району, що на
Львівщині, на території Державного історико-культурного
заповідника „Тустань“ відбудеться фестиваль „Героїчна
Тустань“. Гості фестивалю
зможуть побачити реконструкцію бою УПА, взяти участь у
круглому столі на тему української героїки за участю провідних науковців, журналістів та
громадських діячів та повеселитися на концерті.
За матеріялами інформаґенцій
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наш календар

українці у другій світовій

Найтрагічніша сторінка Галичини

Ч

ому для галичан тема Другої
світової війни така болюча, і як
вплинули ті події на їхню долю розповідає кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України та
етнокомунікацій Інституту гуманітарних і соціяльних наук Львівської
політехніки Ігор Гаврилів.
Друга світова війна з боку Німеччини була запланована як реванш
за поразку у Першій світовій війні і
захоплення земель, де проживало німецьке населення, а Радянський Союз
мав намір за рахунок війни встановити
комуністичний режим у всій Европі.
Документальним підтвердженням цих
планів є пакт Молотова-Ріббентропа
(24 серпня 1939 року), який гарантував нейтралітет Радянського Союзу в
конфлікті Третього Рейху з Польщею
та країнами Заходу і давав можливість
повернення Радянським Союзом втрачених Росією в Першій світовій війні
територій. То ж уже в 1939 — 1940 роки
німці захоплюють 9 держав, СРСР — 6.
У воєнні дії Галичина, яка в той час
входила до складу Польщі, була втягнута ще 1 вересня 1939 року, коли розпочалося німецько-польське протистояння. А 17 вересня, сформувавши два
фронти — український і білоруський,
радянські війська перейшли кордон,
заявивши, що йдуть визволяти братні
народи від німецьких окупантів.
Уже з початку жовтня 1939 року
почалися переслідування і заборони
української національної символіки,
органи НКВС, мережа яких щільно
вкрила весь край, розгромили всі політичні партії, громадські об’єднання, в
тому числі й „Просвіту“. Їхніх керівників
та значну частину членів назвали „ворогами народу“ і відправили в тюрми.
Арештовували власників підприємств,
адвокатських контор, банків, керівників кооперативних організацій, чиновників, священиків, середніх і великих
землевласників. Серед заарештованих було багато студентів, учителів

та инших представників інтелігенції.
Найпоширенішою формою репресій
була депортація населення у внутрішні райони Радянського Союзу (Сибір,
Казахстан). За неповних два роки із Західної України вивезли понад 1,5 млн
осіб, тобто 10% населення, лише з
Галичини „визволителі“ депортували
400 тис. українців.
Найтрагічніша сторінка в історії радянських репресій у Галичині в 1939 —
1941 роках — розстріли й мордування
в’язнів тюрем, розстріли инших груп
населення, що здійснювалися за судовими вироками 1940 — 1941-их років
та за наказами органів НКВС у червні
1941 року. Але особливо масовими
були розстріли в тюрмах перед відступом Червоної армії в червні — липні
1941 року.
Українці Галичини під час Другої
світової війни перетерпіли декілька
окупаційних режимів. У ті роки Україна не була суб’єктом міжнародного
права, тож інтереси нашого народу не
були враховані жодною міжнародною
конференцією. Лише завдяки відчайдушному опорові, який чинили вояки
УПА у воєнний і повоєнний час, вдалося уникнути повної денаціоналізації і
тотального винищення галичан.
Ця війна стала страшною трагедією
для всієї України. За підрахунками істориків, під час бойових дій загинуло
8 млн українців, а непрямі втрати в
той час (від голоду, хвороб, депортацій) становили близько 14 млн. Для
українців війна не закінчилася 9 травня
1945 року. Воїни УПА, боролися ще
до середини 50-х років. Ми не мали
союзників, проти нас боролися всі:
німецький, радянський, польський,
румунський, мадярський окупаційні
режими.
Думаю, що для львів’ян найоптимальнішим місцем для вшанування
загиблих як 9 травня, так і 22 червня,
міг би стати Меморіял-музей „Тюрма
на Лонцького“ чи Цитадель, де було
винищено тисячі українців.

„Міфи Другої світової війни“

К

нигу „Міфи Другої світової війни“ Дмитра Шурхала презентували 7 червня
у Львові. Автор розповідає про те, як двох диктаторів — Гітлера і Сталіна —
зблизило українське питання, про домовленості, які існували між ними ще до
пакту Молотова-Ріббентропа, про те, коли справді почалася Друга світова війна
для українців, про українські легіони у польській та німецькій арміях. Чимало
місця автор присвятив і темі ОУН.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

12 червня — Зіслання Святого Духа
(П’ятдесятниця).
13 червня — Пресвятої Тройці.
19 червня — День медичного працівника.
20 червня — Всесвітній день біженців.

Пам’ятні дати
9.06.1944 — у концтаборі Заксенгавзен
гiтлерiвцi закатували поета, члена ОУН
Олега Ольжича (Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львовi відомий
композитор i музикознавець Василь
Барвiнський.
10.06.1866 — помер Iван Вагилевич,
захiдноукраїнський поет i фольклорист,
член „Руської трiйцi“.
10.06.1971 — померла Олена Журлива,
українська поетеса.
10.06.1976 — помер Роман Купчинський, український поет-пісняр і прозаїк.
11.06.1888 — відкриття пам’ятника
Б. Хмельницькому в Києвi.
13.06.1831 — народився Джеймс Клерк
Максвелл, англійський фізик, автор
теорії електромагнітного поля.
13.06.1874 — народився Марко Черемшина, український письменник.
13.06.1988 — у Львові на першому
несанкціонованому мітинґу започатковано Товариство української мови
ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеукраїнське
товариство „Просвіта“ ім. Т. Шевченка).
14.06.1736 — народився Шарль
Ог’юстен Кулон, французький фізик і
військовий інженер.
14.06.1891 — народився полковник
Євген Коновалець, організатор i провідник ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громадський діяч, теоретик гетьманату
В’ячеслав Липинський.
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, знаний український кіноактор,
сценарист і режисер.
16.06.1848 — заснування освiтньолiтературного товариства „ГалицькоРуська Матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменників УРСР проголосив створення Спілки
письменників України.
18.06.1651 — битва козацьких військ із
польською шляхтою під Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій Плачинда, український письменник.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку на його могилі в Каневі.
20.06.1895 — помер Михайло Драгоманов, український історик, етнограф
i публіцист.
21.06.1781 — народився Сімеон Дені
Пуассон, французький математик.
21.06.1897 — народився Юрій Кондратюк, український піонер космонавтики.
22.06.1941 — початок війни гітлерівської Німеччини проти СРСР.
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на рідних теренах
літнього Миколая, 21 — 22 травня, члени Суспільно-культурного товариства „Любачівщина“ традиційно
Напобували
на прощі у селі Селиська

Під покровом Святого Миколая
Музей Радружа
в Любачеві

Світлини Катерини Гречин

До Любачева ми приїхали
десь коло дев’ятої ранку. На
особисті справи нам відвели
лише кілька годин, бо вже
перед обідом на нас чекали
в Музеї історії Любачівщини.
Екскурсовод, заступник директора музею Януш Мазур,
повів нас чотирма залами, в
яких зберігається історія не
лише польського, а й українського, єврейського і частково инших европейських
народів. У музеї зберігаються
українські радрузькі ікони,
царські ворота з тієї ж церкви, гуцульські і глинянські
гобелени, зброя, що рятувала наших повстанців у бою,
та ин.
Екскурсія продовжилася
у міському парку, де розміщено одноповерховий будиночок, у музейному відділі,
якого за кілька днів до приїзду українців-паломників
розмістили нову експозицію,
привезену із Ланцутського музею: радрузькі ікони,
серед яких — образ із двох
ікон, який свого часу спонсорував радрузькій церкві
Андрій Доскич. Ця ікона незвична тим, що на одному
боці зображений молодий
Ісус разом із Йосифом, на
другому — Його розп’яття.
Практично всю стіну займає
іконостас. Після консервації

все це добро повернеться
у Радруж. До слова, тут, у
парку, поляки планують відтворити замок, макет якого
зберігається в музеї.

Забуттю
непідвладне…
Далі наша мандрівка пролягла до Радружа, де до нас
приєднався і Януш Мазур.
Спочатку відправили панахиду коло могил українських
священиків на старому українському цвинтарі та поблизу
великого хреста, який символізує поховання українців ще
з ХV — XVI століть. Цю місію
виконав священик Андрій
Майба, який часто вирушає з
любачівцями на подібні прощі. Поруч — склеп, де спочивають українські священики.
Вінки поставили й на могилі
о. Василя Гучка, вбитого у
1944 році під час першої акції
Немирівської погранзастави
супроти мирних українських
жителів.
Те, що церкві повертають нове життя, видно й
неозброєним оком: новою
ґонтою вже покривають церковну огорожу, тож є надія,
що незабаром храм повністю
змінить свій зовнішній вигляд. Заходимо усередину
церкви, яку з дозволу місцевої влади відкрили спеціяльно для нас. Молимося.
— Я дуже задоволена,

що знову зможемо молитися
коло наших святинь, як робили це разом зі своїми батьками, коли були дітьми, —
говорить член правління
Суспільно-культурного товариства „Любачівщина“ Софія
Свистонюк. — Тішить і те, що
нашу церкву ЮНЕСКО взяло
під свою опіку, виділивши
кошти на реставрацію.
Перший день перебування на рідних теренах
закінчується маївкою, яку,
під акомпанемент дощу,
відправляє о. Андрій Майба.

На прощу до
Селиська
Наступного дня зранку йдемо на Літургію в Любачівський греко-католицький
храм святого Миколая. Службу Божу відправив о. Іван
Тарапацький.
Їдемо до Селиська, до каплички, що стоїть на водоймі,
на храмове свято. Там на нас
уже чекає инша група любачівців, які перетнули кордон
зранку, а також українці з
навколишніх сіл і містечок.
Як передають із уст в уста,
колись на літнього Миколая
тут явилася Матір Божа, тому
наші далекі предки поставили цю каплицю у пам’ять
про цей день. Тут, на Любачівщині цього святого дуже
шанують і відчувають його
покров. Як відзначив о. Іван
Тарапацький, на місці, де
відбувається відпуст, колись

проходив старовинний шлях,
який єднав Чорне море з
Балтійським.
Поруч з капличкою святого Миколая — фіґура Матінки
Божої. З-під каплички і навколо неї — багато маленьких джерелець. Вода з них
перетікає у спочатку мілку,
а далі широку й глибоку
річку. Вода, за переказами,
має цілющі властивості, тож
після Літургії, яку відправив
о. Іван Тарапацький, і після
посвячення води разом з
місцевим римо-католицьким
священиком, всі поспішають
набрати цілющої водички,
щоб почастувати нею рідних. Сміливіші заходять у
холодну воду, аби набратися
її сили. Розповідають, що ще
до виселення українців, тут
збиралося на відпуст до 6
тисяч осіб. Є в селі й церква
Святого Миколая. Нині її також ремонтують.
Повна вражень від поїздки й колишня радружанка, а нині львів’янка Софія
Шкутяк:
— Мені було дев’ять місяців, як нас депортували
до Львова. На цвинтарі у
Радружі похована моя бабця
(татова мама) і дідусь (мамин тато). Кожен раз, коли
приїжджаю сюди, відчуваю
сильне оздоровлення душі і
тіла, відчуваю любов до цієї
землі. Зі мною тут уже були
діти і внуки.
Катерина ГРЕЧИН
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екскурсія
ьогоріч виповниться 200 років від народження одного з основних творців нової народомовної літератури,
Ц
духовного натхненника національного відродження, поета, священика, засновника просвітницької організації
„Руська трійця“, головного творця першої на теренах Західної України книжки народною мовою альманаху
„Русалка Дністровая“ Маркіяна Шашкевича

Маркіяновими стежками
Будитель Галичини
Його головним принципом було „Пиши — як чуєш, а читай — як видиш“. Шашкевич уклав „Читанку“ для народних
шкіл, активно боровся проти латинізації української абетки,
видавши польськомовну брошуру „Азбука і abecadlo“, він
став першим в Галичині, хто переклав українською мовою
Євангеліє.
Надзвичайним патріотизмом переповнені й твори
Шашкевича, зокрема, „Слово до чтителей рідного язика“ і
„Руська мова“. А у 1836 році у кафедральному соборі Святого Юра у Львові на свято Покрови Пресвятої Богородиці
отець Маркіян Шашкевич уперше виголосив проповідь
українською мовою. Цей момент став переломним для
всього українства в Галичині і викликав неабиякий спротив
у тогочасної польської влади, католицького духовенства, а
особливо — москвофілів.
Можливість відчути атмосферу, в якій жив Шашкевич,
побачити рідні для нього краї надав Фонд Святого Володимира, який регулярно організовує пізнавальні екскурсійні
поїздки Україною.

спроби зруйнувати пам’ятник, який своєю величчю символізує силу і прагнення до свободи.
У 1986 році на основі архівних та літературних джерел
відтворили садибу, в якій народився поет. Відтоді там діє
музей Шашкевича, де всі охочі можуть побачити багато
цікавого, зокрема, камертон, який йому належав, облаштовані кімнати, які відтворюють умови, в яких зростав поет…
Досі при вході у двір стоїть глибока криниця та височіє дуб,
які не раз згадує у своїх творах Шашкевич: „…Там колодязь
студененький, А дуб воду тягне; Не так щастя, як той
води, Моя душа багне. Підлисецька горо біла! Як тебе не
бачу, Так ми тяжко, так ми сумно, Що трохи не плачу…“
У Підлиссі досі стоїть старенька церковця, в якій хрестили Маркіяна. Цей храм цінний ще й тим, що ікони в ньому
змальовані з місцевих жителів.

Найщасливіший час кохання

Село Підлисся Золочівського району, де у 1811 році в будинку свого діда, священика Романа Авдиковського, народився
Маркіян Шашкевич, здалеку зустрічає величавим хрестомпам’ятником, який височіє на Білій горі. Цей пам’ятний знак
встановили за народні кошти на 100-літній ювілей поета.
Щороку в першу неділю серпня на Білій горі відбуваються
великі фестини, на які з’їжджаються навколишні жителі,
науковці, літературознавці, щоб віддати шану будителеві
Галичини. Але був час, коли до Маркіянового хреста неможливо було доступити через кордони міліції, були навіть

Село Деревня Жовківського району стало ще одним значним місцем у житті Маркіяна Шашкевича. Тут він обвінчався зі своєю коханою Юлією Крушинською, яку тодішня
преса називала найвродливішою жінкою Галичини. Невелику дерев’яну церкву (побудована у 1604 році), в якій у
1839 році Шашкевич одружився з дочкою місцевого пароха
Федора Крушинського, через кілька років знесли. А за кошти дідички Генрієти Творянської у 1846 році селяни звели
новий храм з трьома високими восьмигранними верхами.
Унікальність цього села в тому, що тут досі збереглася
плебанія, в якій жив батько Юлії Крушинської. Сьогодні, як і
дві сотні років тому, в цьому будинку мешкає місцевий священик. До чести священнослужителів, жоден з них не вніс
сучасності в інтер’єр плебанії, що дає можливість відчути
подих давнини. Біля будинку височіє старезна липа, яка росла в той час, коли молодий Шашкевич зі своєю дружиною
переживали найщасливіші миті їхнього спільного життя.

[•]

[•]

Місце, благословенне народженням
Шашкевича

Село Підлисся. Територія музею

200-літня плебанія в селі Деревня
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Церква в селі Нестаничі, в якій правив М. Шашкевич

Молодята побралися 18 лютого, а вже в травні Шашкевич закінчив духовну семінарію й університет. Але перші
місяці молодий священик ще не мав парафії, то ж подружжя,
як було заведено в Галичині, складало післяшлюбні візити
поважній старшій родині.
„Чи знаєш, люба, чим твій погляд сяє? Чарівним блис
ком щастя неземного. І перед ним гризота відступає,
життя вогнем займається від нього…“, — у 1837 році
писав Маркіян Шашкевич своїй коханій дружині, з якою
доля йому виділила лише 5 років. Юлія Крушинська була
люблячою дружиною і терпеливо переносила нужду й нещастя, які випали на її долю. Вона похоронила своїх обох
синів і самотня дожила до 92 років.

Дзвін на ім’я „Маркіян“
У селі Нестаничі Радехівського району Маркіян Шашкевич
певний час був парохом. Досі там зберігся храм, в якому
він відправляв літургії. Саме в Нестаничах Маркіян Шашкевич найбільше творив, зокрема, написав свої величні
„Русланові Псалми“.
До 200-літнього ювілею сільська громада, за підтримки всіх
небайдужих українців, відновлює плебанію, в якій планують
відкрити музей. А на місці, де було помешкання Шашкевича,

[•]

Село Новосілки. Перше місце поховання М. Шашкевича та
каплиця на місці церкви, де він правив

[•]
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Іконостас церкви в селі Нестаничі

встановлять пам’ятний знак. У листопаді 1993 року в Нестаничах встановили пам’ятник поетові. Тут щороку в день його
народження (6 листопада) та смерти (7 червня) відбуваються
поминальні заходи. У церковному захристі сільської церкви
зберігається портрет, виконаний художником Ярославом
Левицьким 1937-го до 100-річчя „Руської Трійці“. А на дзвіниці
1923 року встановили дзвін, який нарекли іменем „Маркіян“.

Останній шлях: у злиднях,
немочі і забутті…
Останнім пристанищем Маркіяна Шашкевича стало село
Новосілки Буського району. На цю парафію священик прибув, будучи вже дуже хворим. Село було мале і глухе, як
инші, де, як покарання за протистояння тогочасній польській
владі, він отримував парафії. У Новосілках Шашкевич дуже
бідував, про той час писав: „позбавлений усяких, в тім числі
найнеобхідніших, засобів до життя...“.
Але й тут він продовжує працювати на благо свого народу: пише церковні проповіді, перекладає на народну
мову два Євангелія, працює над „Словником“ і „Граматикою
руською“. Але стан здоров’я погіршується і Маркіян Шашкевич просить унівського декана Андрія Дольницького, щоб
на деякий час його звільнили від виконання духовних повинностей. Замість нього править у церкві отець Граб’янка
зі сусіднього села Хреніва.
Шашкевич сподівався, що отримає нову парафію і зможе
підлікуватися. Але коли звільнилася посада священика у Золочеві, хвороба вже прикувала його до ліжка: він осліп і втратив
слух. У тяжких муках 7 червня 1843 року отець Маркіян помер. Поховали його у чужому гробі на цвинтарі в Новосілках.
В цьому селі не збереглося нічого, що належало Маркіянові, окрім хреста, яким він благословляв своїх прихожан,
та ікони Матері Божої, яку зараз реставрують. Маленьку
церковцю, в якій відправляв Шашкевич, продали в сусіднє
село Полоничі, де вона стоїть досі. А на її місці сільські жителі побудували маленьку капличку.
Після смерти будителя Галичини про його могилу забули
на багато років. Лише у 1891 році прах отця Маркіяна перепоховали на Личаківському кладовищі у Львові. Зараз на
місці першого захоронення стоїть надгробок, який нагадує
всім жителям Новосілок про геніяльного пароха, який став
величезною рушійною силою, що відродила українство.
Маркіяновими стежками мандрувала
Наталія ПАВЛИШИН
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за кадром
есь у галактиці є мала планета, названа його іменем. А в нашому, земному, всесвіті він перш за все залиД
шається символом українського кінематографа. Саме таке місце визначив талант і час акторові, режисеру,
сценаристу Іванові Миколайчуку, якому 15 червня виповнилося б 70 років

„Він учив бути людиною“
„Знайомство“
Моє „знайомство“ з Іваном Миколайчуком, тобто перше усвідомлене
й зафіксоване у пам’яті
його сприйняття, — знаменитий фільм Сергія
Параджанова „Тіні забутих предків“. Певний
час актор асоціювався в
мене насамперед з Іваном Палійчуком, героєм
самобутнього і сповненого магії
гуцульського світу „Тіней…“. Цей
кінообраз — то, мабуть, візитівка
І. Миколайчука. Хоч, звісно, це лише
одне з облич геніяльного актора: за
двадцять років творчого життя він
знявся у понад 30 фільмах („Сон“,
„Анничка“, „Камінний хрест“, „Білий
птах з чорною ознакою“, „Захар Беркут“, „Пропала грамота“, „Тривожний
місяць вересень“, „Вавилон ХХ“, „Лісова пісня. Мавка“ та ин.). Глибина
художнього світовідчуття і тонкий
психологізм дозволили йому втілити
на екрані дуже різні образи. І завжди
глибоко, проникливо, неповторно…
Зрештою, І. Миколайчук як кожен
справжній мистець був у постійному
творчому пошуку, неспокої. Крім
акторства, спробував свої сили як
сценарист і режисер. За акторські
й режисерські відкриття удостоївся
багатьох відзнак і здобув світове визнання. Як тепер відомо, свого часу
І. Миколайчука навіть запрошували
до Голлівуду, та Держкіно про це
змовчало.

„Іван був філософом“
Так про І. Миколайчука кажуть його
друзі. Недарма він такий органічний
і правдивий у ролі дивакуватого сільського філософа Фабіяна у „Вавилоні
ХХ“. Проте актор філософствував не
лише в кіно, а й у реальному житті.
Цінував людей, спілкування, творчість; задовольнявся необхідним, був
абсолютно позбавлений корисливости й прагматичности. Може, й тому,
що з дитинства не звик до розкоші,
адже народився і виріс у багатодітній
селянській сім’ї на Буковині.

Власне, в дитинстві
особливо нічим не вирізнявся від инших: був
веселий, слухняний, допитливий; хіба любив грати на скрипці, співати,
брав участь у роботі драмгуртка. Пізніше закінчив
Чернівецьке музучилище,
театр-студію при Чернівецькому театрі О. Кобилянської, а в 1965-му —
кіноакторський факультет
Київського театрального інституту
ім. І. Карпенка-Карого. Відомим став
ще в студентські роки — завдяки ролям Тараса Шевченка у „Сні“ та Івана
Палійчука у „Тінях…“.
Зі спогадів дружини (Марії Миколайчук, співачки, учасниці відомого
тріо „Золоті ключі“), друзів І. Миколайчук постає простим і скромним,
щирим і товариським. Під час кінозйомок у горах гостинно приймав
удома приятелів. Широко відчинив і
двері своєї скромної однокімнатної
оселі в Києві: тут не просто гуртувалася творча молодь, а й при потребі
дехто навіть замешкував, як-от Борис
Брондуков, Федір Панасенко, Іван
Гаврилюк… Звідси, з „Кафе Марічка“
(як жартома називали квартиру подружжя Миколайчуків), своє творче
життя розпочав не один мистець…
Відкритість, доброту і людяність (яку сам І. Миколайчук назвав
„всесвітнім Богом“) приятелі актора
пов’язують із притаманним йому
умінням любити. „…В ньому жила
любов. Іван любив тата й маму, своїх
братів і сестер, любив Чорторию і
Марію, Буковину й Україну, Іван любив світ. Він вчив любити й умів любити, бо так його Бог сотворив… Хоч
я старший від нього на два роки, але
він навчив мене ні за чим не жаліти.
Він це так дивно пояснював. Казав,
що чим більше віддавав людям, тим
більше збагачувався сам…“ — каже
Федір Стригун.
А от актора Ярослава Гаврилюка
І. Миколайчук навчив „насамперед
творчо мислити“: „Ніколи до того я
не бачив людини з таким художнім та
аналітичним мисленням. Траплялось,
ми дивилися разом кіно — йому ви-

стачало перших десяти хвилин, аби
збагнути, чи фільм того вартий. Він
здавався мені неймовірно високоосвіченою людиною… Він учив бути людиною. Не словами, не повчаннями
— такого він собі ніколи не дозволяв.
Самим лише своїм прикладом. Скільки його не запрошували викладати
— відмовлявся. Когось настільки ж
тактовного, вихованого, сповненого
власної гідности не можу собі уявити.
І талановитого в усьому. Це була Людина, Майстер — та що там, просто
Мужчина з великої літери“.

Неформат
Самодостатній Майстер, звичайно,
не міг вписатись у вузькі соцреалістичні рамки. Тож йому, як усім тим,
хто цього не міг, випали традиційні
випробування: вимушене безробіття,
заборона займатись улюбленою справою, „табу“ на фільми, стеження КДБ,
звинувачення у неблагонадійності і
т. д. У 1970-ті з активу вилучили деякі
фільми, І. Миколайчукові не давали
зніматися в кіно і знімати кіно.
— Іван дуже переймався тим, що
не може зробити, сказати усього, що
хотів, — згадувала в одному з інтерв’ю
сестра актора Фрозина Василівна, —
багато чого не розповідав рідним,
приходив часто роздратований і
втомлений, не спав ночами. Після
чергової заборони казав: „Півжиття
мені відтяли“.
У 1979 році дивом світ побачив
Миколайчуків „Вавилон ХХ“. А от взятися за постановку своїх „Небилиць
про Івана“ він уже не встиг — у серпні
1987-го після важкої хвороби відійшов на иншу, мабуть, свою планету.
Попри недовгий вік і в несприятливу
історичну добу І. Миколайчук став
обличчям українського поетичного
кіно, разом з Юрієм Іллєнком, Сергієм
Параджановим, Леонідом Осикою,
иншими зумів вживити національну
традицію у кіномистецтво. Він став
для сучасників символом опору та
свободи і втіленням таланту, непідвладного часові, кордонам та ідеологіям.
Ірина ШУТКА
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урочиста академія

коротко

Три таланти Івана Хандона

Світлина Наталі Яценко

З

нагоди 100-річчя від дня
народження художникаполітв’язня Івана Хандона в
актовій залі головного корпусу
Львівської політехніки відбулась
урочиста академія. Першого
червня всі, хто зібрався вшанувати пам’ять митця, відчули, як
„У серці оживає Україна“.

Любов до Батьківщини, вміння бачити красу й дарувати її
людям. Таких три таланти мав художник
зі Сколівщини Іван Хандон і втілював їх
упродовж усього свого життя, малюючи
переважно пейзажі, роблячи фотографії,
борючись за волю України і церкви.
Понад три тисячі робіт створив митець,
багато з них розійшлося по світу. Деякі
картини можна було оглянути й під час
академії — частина була виставлена
уздовж стін, частина демонструвалась
через проєктор. На думку проректора
з наукової роботи Львівської Національної академії мистецтв, кандидата
мистецтвознавства Романа Яціва, Іван
Хандон належав до митців, які волею
духу творили конструктивні реалістичні
образи. Це був своєрідний магічний
реалізм, який ліпше виявляв спротив
митця тогочасному тоталітарному суспільству, аніж радикальні дії. У творчості
художника простежується дві тематичні
лінії — природа Карпат і Півночі — Інти,
Воркути (Іван Хандон був багаторічним
в’язнем таборів ГУЛАГу, де власне опанував ази малярства).
Ще однією малопізнаною сторінкою
у творчості митця є фотографія. Виступ
заступника директора Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону НААН України, кандидата біологічних

наук Василя Гуменюка відкрив її для нас:
пан Василь охарактеризував світлини
художника і показав професійний на
той час фотоапарат, яким Іван Хандон їх
робив. Тонування, гумор, художність —
то не була проста фіксація побаченого,
у тему митець завжди входив глибинно.
На урочистій академії звучали як спогади про художника, зокрема, доньки
Івана Хандона Наталі Немировської, так
і роздуми про нього як громадянина,
патріота (виступ провідного наукового
співробітника Інституту народознавства
НАНУ, доктора філологічних наук Романа Кирчіва). Поет Ігор Калинець спробував окреслити його постать у контексті
инших репресованих художників.
Підсилили виступи і музичні твори у
виконанні народної капели бандуристок „Галичанка“ та Теодора Кукурудзи.
Акторка Національного академічного
драматичного театру імени М. Заньковецької Наталя Лісова прочитала вірші,
присвячені Іванові Хандону.
В умовах нищення всього національного звернення до такої постаті є
просто необхідністю. Це вселяє надію,
що нагадування про минуле нехай у
такий спосіб убезпечить нас від важкого
майбутнього.

підсумки конкурсу

Д
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Іван Труш очима молодих

итячо-юнацький літературномистецький конкурс „Іван Труш
в поезії та прозі. Історія одного твору“, що проходив протягом березнятравня цього року на базі Художньомеморіяльного музею Івана Труша,
завершився. Серед переможців — студентка Львівської політехніки.
Конкурсанти змагалися у чотирьох
номінаціях, у кожній з них журі вибрало переможців. Гран-прі здобула
студентка третього курсу факультету
журналістики ЛНУ імени Івана Франка

Юлія Осим. У четвертій номінації „Студенти“ І місце посіла студентка першого
курсу Педагогічного коледжу ЛНУ імени
Івана Франка Наталя Вербова, а ІІ місце
отримала Людмила Баран, студентка ІІІ
курсу архітектурного факультету Львівської політехніки. Два третіх місця посіли
Христина Гоголь (студентка третього курсу факультету журналістики ЛНУ імени
Івана Франка) і Христина Лазуркевич
(студентка третього курсу Педагогічного
коледжу ЛНУ імени Івана Франка).
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

У рамках Міжнародного симпозіюму „Література. Діти. Час“ тривали дисусії, авторські й вуличні
читання, майстер-класи, виставки.
Симпозіюм відбувався 1 — 5
червня, у ньому було задіяно відразу три міста — Львів, Тернопіль
й Івано-Франківськ. У обговоренні дорослих питань сучасної
дитячої літератури взяли участь
літературознавці, письменники,
психологи, перекладачі, педагоги, вчителі словесності, видавці,
бібліотекарі, а також читачі з усієї
України та з-за кордону.
В Україні у червні відбуваються
заходи до 70-річного ювілею
відомого актора, режисера та
сценариста Івана Миколайчука. З нагоди свята підготують
збірку фільмів за його участю у
форматі DVD та відкриють сайт,
присвячений ювіляру. Також
буде видано фотоальбом „Іван
Миколайчук. Магія любові“, а
в кінотеатрах Києва, Чернівців,
Львова, на телебаченні покажуть
ретроспективу фільмів митця.
27 червня у Львівській обласній
філармонії співатиме Борис
Грєбєнщіков. Концерт матиме
назву „Акустичний вечір“. Це вже
не перший візит рок-легенди,
лідера гурту „Акваріум“ (РФ)
до Львова — торік у вересні
поціновувачі творчости Гребєнщікова мали нагоду його слухати
в Національному академічному
українському драматичному
театрі імени М. Заньковецької.
Минулого тижня мандрівна мультимедійна виставка „Смітсонівський фольклорний фестиваль:
культура народу, від народу і
для народу“ відкрилась у Львові.
Фестиваль щорічно проходить у
столиці США, на Національному
полі між Капітолієм і Вашингтонським меморіялом, в оточенні
комплексу національних музеїв
Смітсонівського інституту. На
фотоколажних планшетах представлено міжнародні програми
різних років. Мультимедійну
складову забезпечують відеофільми та авдіозаписи. Україна
свою культуру офіційно представить у 2014 році.
За матеріялами інформаґенцій
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музичне обличчя

нове видання

Роман Іваничук: „Я мушу служити
своєму народу“

С

талося — Роман Іваничук, який вже
стільки разів обіцяв, що не буде більше писати, презентував нову, двадцяту
книжку! Це роман під назвою „Хресна
проща“. Презентація відбулась 30 травня
у львівській книгарні „Є“.
Книга відомого українського письменника вийшла у серії „Приватна колекція“.
„Мечі харалужні поламаються у битвах,
з часом іржа перемінить їх у червоний
пісок, а Слово назавше залишиться в
пам’яті народу, мов напис, видовбаний
у камені… Зчахне трава, всохнуть дерева,
чорнозем стане мертвою глиною, й навіть
якщо народ утратить державу, і воїни
ізгоями стануть, Слово вічно будитиме
сплячих і бодрим не дасть заснути!“, — ці
слова є лейтмотивом цієї книги Романа
Іваничука, у якій оживає історія часів Данила Галицького, його сина Лева й славетного співця Митуси, а також відображено
період хрущовської відлиги. Об’єднує всі
ці події Страдчівська Печерська Лавра.
У робочому варіянті книга називалася
„Хресна дорога“.
Модератором заходу був Василь
Габор, який щиро привітав свого колегу

на канапі

із виходом нової книжки і запевнив, що
люди з радістю прочитають і тридцяту
його книгу. Сам письменник розповів про
цей роман так:
― Я вже багато разів обіцяв собі, що
більше писати не буду. Бо чесно — я
втомився, вже багато зробив… Але письменник весь час хоче щось написати.
Сигнали до письменника приходять із
своєрідного мисленевого ефіру, в який
я вірю… І з того своєрідного ефіру до
мене зненацька зійшла думка, що орда
приходить знов, і я мушу їй протидіяти…
І ось я майже рік працював над цим
романом, який насправді знову ж таки
є романом про орду.
Як вважає Роман Іванович, зрадництво не можна викорінити. Але свого часу
він зрозумів, що про нього варто говорити, бо для того, щоб не стати зрадником,
треба мати рецепт від тої зради:
― Я мусив дати цей рецепт, бо мусив
і мушу служити своїй нації, своєму народу…
Ще одна книга, яку хочеться і прочитати швидше, і читати повільно-повільно,
всотуючи кожну літеру, водночас.

50 спогадів з життя
на ювілейній виставці

Х

удожникові Сергію Міхновському 1
червня виповнилось 50 років. У цей
день він відкрив ювілейну виставку
„Каре. 50 квадратів“ у галереї „Зелена
канапа“.
Для експозиції митець створив 50 живописних полотен — невеликого розміру
квадрати. Далі буде багато символічних
цифер „50“: ці 50 творів — це 50 експериментів, 50 вражень, це водночас і 50
ескізів для майбутніх картин, і 50 самодостатніх творів. Вони формують різноманітний, різнобарвний і строкатий світ
Сергія Міхновського.
Автор винайшов свій особливий почерк — техніку малярства, що нагадує
текстильну техніку західноевропейського печворку (техніка шиття із шматочків. — С. М.), та поєднав її з мотивами
української вишивки. Куратор галереї
Олеся Домарадзька вважає його митцем,
здатним поєднати в одній композиції
реалістичний живопис з абстрактним чи
декоративним. Виставка триватиме до

19 червня, крім нових 50-ти картин тут
можна оглянути й твори автора з проєкту
„Декоративні пригоди“ 1999 року.
Сергій Міхновський є випускником
архітектурного факультету Львівської політехніки. Сьогодні він член Національної
спілки художників України, член спілки
„Клуб українських митців“ (КУМ), член
міжнародної асоціяції художників США.
Починаючи з 1987 року він брав участь у
різноманітних мистецьких виставках у таких містах, як Львів, Київ, Санкт-Петербург,
Таллін, Варшава, Краків, Манчестер,
Белград, Мілан, Піза, Едмонтон, Сіетл,
Атланта, Сарагоса, Барселона, Сан Пауло,
Буенос Айрес, Осака, Токіо — перелік
творчих здобутків художника чималий.
Сьогодні його твори знаходяться в музейних та приватних колекціях у більш,
ніж 20-ти країнах світу, навіть у колекції
родини Кенеді. Отож маємо чудову нагоду
одного літнього вечора „доторкнутися до
прекрасного“ й завітати на цю експозицію
і собі.
Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ

Що нового
у „Лами“?
У Хмільному домі Роберта
Домса 27 травня відбувся
концерт гурту „Лама“.
Незважаючи на двогодинну затримку музикантів, шанувальники терпляче чекали на своїх
кумирів. Адже „Лама“ мала
привезти нові хіти з майбутнього альбому, та й давненько її у Львові не було чути.
Ця харизматична дівчина на
ім’я Наталя Дзеньків впевнено
тримається на перших позиціях серед найпопулярніших
музиканток, адже буквально
після випуску перших синглів
„Мені так треба“ та „Моє
серце“ ще у 2006 році та
синглу „Літак“, що „вилетів“
услід за ними, гурт вийшов на
авансцену української музики
і досі тримається там.
В активі гурту — два студійні
альбоми „Мені так треба“ та
„Світло і тінь“, і у цьому році
планується випуск нового
альбому, роботу над яким
уже майже завершено. Перша
ластівка звідти — пісня
„Тримай“ з’явилася в ефірі
українських радіостанцій
ще навесні минулого року.
Як сказала співачка, вона не
поспішає з альбомами, її найбільше захоплює сам процес,
коли можна насолодитися і
вжитися в кожну пісню. До
речі, після зйомок кліпу на
композицію „Тримай“ „Лама“
не на жарт захопилася сучасною хореографією і танцювальні тренування продовжує
й до сьогодні.
Дещо зі своїх нових „па“ дівчина продемонструвала на
концерті, в такт з улюбленими фанами. Не певна, що
кам’яні підземелля закладу
підходили до енергетики
цього гурту, але присутнім,
схоже, сподобалося. А серед
найближчих творчих планів у
гурту ще й співпраця з відомим письменником і актором
Євгеном Гришковцем. Отож,
нас чекають дві новинки від
„Лами“ одразу.
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тет-а-тет
у дещо новому форматі, швидка музика без RnB присмаку та досить цікавий псевдонім Нама.Люй — так
Рамиепможна
охарактеризувати студента четвертого курсу ІКНІ Львівської політехніки Дениса Купця, який поза межуніверситету — реп-виконавець, „beat-maker“ та й просто творча особистість. Регулярно виступає у клубах,

більшість текстів кладе на власну музику. У репі вже близько трьох років, протягом яких були як невдачі, так і
успіхи, що завжди надавали сил рухатись уперед. Денис погодився розказати про себе і про свою діяльність

Зворотня психологія у ваших вухах
У дитинстві він ходив у музичну школу
на кларнет і піяніно, писав вірші та
перекладав пісні відомих закордонних виконавців. Бажання створити
щось своє вилилось у спробу написати
власний варіянт однієї попсової пісні.
Спочатку римував дієслова і писав
про все, що приходило до голови.
Згодом захопився Емінем — він і став
для нього кумиром. Записував вдома
пісні, долучив до творчого процесу
гітару. Вдосконалюватись допомагав
одногрупник, який займається музикою — пише транс.
Найбільш популярні серед його
слухачів пісні: „Я не говорив нічого“ — з перших вдалих композицій,
„Це єдине слово“ — про перші кроки
людини до своєї мрії, „Просто дай“ — з
новіших творів…
― Денисе, у чому Твоя унікальність
порівняно з иншими виконавцями?
― У тому, що мої тексти містять зворотню психологію. Я закликаю людей
робити те, що инші би забороняли —
роби, тобі ж не важко, хіба ти не крутий?! Але водночас показую негативні
наслідки цих дій. І це, як не парадоксально, дає зворотний ефект. Я знаю
по собі: коли мені батьки казали „не
йди гуляти“, то я йшов, „сідай вчитися“ — я не вчився. Взагалі, якщо мені
хтось щось наказує робити, я роблю
це навпаки. Подібне світосприйняття
і в инших людей.
― Які найбільш популярні теми Твоїх
текстів?
― Хм… Ну, це, напевно, про дівчат,
друзів і моє бачення тих чи инших
речей. Взагалі не обмежуюсь однією
темою, можу писати про все, аби насамперед мені подобалося.
― Про друзів що пишеш?
― Про друзів у мене небагато пісень,
переважно — про мої душевні стани,
переживання. Недавно на мене напав хлопець, то друг не втік, а кинувся
мене захищати…
― Розкажи про свої успіхи й невдачі.
― Коли мене кинула дівчина, почався

― Тепер пишеш про дівчат позитивно?
― Я вийшов на новий рівень. Уже в
текстах настрій такий: ти мене кинула,
ну то й хай, не знаю, правда, як у тебе,
а в мене все буде добре.
― На якій школі Ти виріс , американській чи російській?
― Мені не подобається російський
реп, хіба що окремі композиції. А виріс
я винятково на американському репі.
Мені він ближчий за динамікою, особливою манерою.
творчий ріст. Тоді я любов у своїх текстах охарактеризовував не як хороше
почуття, а як щось погане. Жіноча публіка цього не сприймала. Це я вважав
невдачею. Тепер я відійшов від цієї
теми й оспівую прекрасність всього,
переконую, що все, що робиться —
на краще. Така музика додає життю
драйву: як людині не було б зле, вона
хоче вирватися з гнітючого стану, а не
слухати ще й пісню про нього. Взагалі,
виступ у клубах — невелике досягнення, бо будь-хто може домовитися за
виступ, а досягненням є те, що ти сам
створив музику. Я вислуховую кожну
думку: даю треки своїм друзям, закидаю в соціяльну мережу „ВКонтакті“ —
дівчата пишуть, що їм сподобалося.
― Так дівчат можна „ловити“ на
музику, виявляється...
― Та можна, оскільки реп дуже популярний тепер. Слухаючи таку музику,
дівчата думають, що я романтичний,
бо так усе гарно описав, а я насправді
не такий, я буваю різний.
― Важливо, щоб дівчина розуміла
Твою музику, підтримувала Тебе?
― У мене була ситуація, коли розлучався з дівчиною і написав для неї ремікс
до однієї з пісень Робі Вільямса — вирізав слова, взяв його музику і написав
свої — висловив почуття до неї. Вислав
дівчині, а вона сказала, що це плагіат!
Зараз мені однаково, що моя дівчина
не буде любити моєї музики, хай слухає, що хоче.

― Ти пишеш музику для репу, а як
щодо инших стилів музики?
― У своїй музиці я змішую різні стилі: рок, електро, олд скулл. Хоча, як
кожній прогресивній людині, хочеться
чогось нового, хочеться розвиватися...
― Як ставишся до живих інструментів у репі?
― Це досить цікава ідея. Я взагалі
шанувальник класики — там тільки
живі інструменти. Можу й пограти на
гітарі для друзів, не конче реп. З часом
набридає писати тільки за допомогою різного роду апаратури, от і живі
інструменти пішли в діло. Можливо,
саме завдяки цьому реп вийде на
новий рівень. Хоча для живих інструментів потрібно багато коштів.
― Який Твій девіз і що Тебе стимулює?
― „Не переживай — все буде добре“, а
улюблений афоризм — „Життя — це вічність у мініятюрі“. Стимулює до творчости те, що люди качають мої треки
(шукайте їх в інтернеті). Хочеться довести собі й иншим, що я щось можу.
Крім цього, я просто люблю смак перемоги. Коли все вдається, хочеться ще
і ще добиватись поставлених цілей.
― Які далі плани розвитку?
― Більше виступів, більше хорошого
матеріялу і співпраця з різними реперами. Хочу також зайнятись продюсуванням треків.
Олексій ЧИЖ, Юрій РОМАСЬ,
учні Львівської української
гуманітарної гімназії
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студентський фестиваль

Останні акорди „Весни…“
„Коломия — не
помия“

Cвітлини Тетяни Пасович

Незвична „Весна…“ трапилась цього року. В останній
день перед гала-концертом
(відповідно поза конкурсом) на політехівській сцені
виступив Коломийський
коледж. Поява нового колективу у списку учасників
фестивалю та доволі вдалий
як на деб’ютантів (котрі й
не бачили жодного виступу
инших учасників) концерт
передбачає, очевидно, розширення географії учасників — ймовірно, коломийчан наслідуватимуть
инші навчальні структури
Політехніки.
Попри те, що команда Коломийського коледжу позиціонувала себе
як представників провінції
(ведучі Олег Глиняйлюк та
Андрій Драган перевтілились у двох простацьких
гуцулів із відповідною говіркою, а Ірина Остап’юк
через рядки вірша про Коломию „Це місто я люблю“
переконувала, що столиця жорстока), студентам
вдалося показати таланти, варті конкурувати зі
„столичними“ львівськими
абсолютно нарівні. Крім
„говорильних“ виходів,
коломийчани вразили розмаїттям вокальних номерів.
Каріна Мєдюсєва, Христина
Левицька, Анастасія Гросу,
Марія Дутчак, Іванка Назарук, дует Богдана Один-

ського та Назара Тодоріва,
Надія Мельничук, Романа
Шатунова — у всіх чудові
голоси і непогане вміння
триматись на сцені.
Танцювальні номери
(народні танці, брейк-данс,
танцювальний коктейль,
східний танець) на їх тлі
дещо програвали, особливо технічно, але зворушив
контемп у виконанні Ірини
Будеркевич.
А о с ь і з г ум о р о м у
деб’ютантів не вийшло.
В такій академічній програмі, більше схожій на
естрадний концерт, ніж на
студентський фестиваль,
узагалі можна було обійтися
без намагання розсмішити
публіку. Принаймні це було
б краще, ніж примітивне
кривляння зі сцени хлопців
із ґумовими грудьми та в
жіночих колготках і білизні.
Зрештою, в контекст кон-

церту дуже гарно вписалась
Марія Гранаторович із гуморескою — вона (як і ведучі)
дуже впевнено почувалась
на сцені, не забувала тексту
та влучно й дотепно донесла його зміст до глядачів.
Отож, наступного року
чекаємо коротшого концерту (за правилами фестивалю, не більше 1,5 години),
дотепнішого гумору та не
менш яскравих талантів.

Політехніка
талантами багата
Під час підведення підсумків фестивалю „Весна
Політехніки“ нагородили
також переможців конкурсів, що проводилися у його
рамках. За рішенням журі,
серед учасників виставки
творчих робіт визначили
п’ятьох переможців у різних номінаціях. Найкращий

живопис — портрет у стилі
поп-арт Ірини Максимової
(ДЗ-21 ІАРХ), у номінації
„Графіка“ перемогли роботи
Олексія Чорного (АР-302
ІАРХ) — виконані особливо
ретельно; фотоінсталяції
найкраще вдалися Антону Хмільовському (ДИЗ-53
ІАРХ); у номінації „Фото“
журі віддало перемогу Богданові Лисику (КН-15 ІКНІ),
до того ж більше враження
справляли саме роботи з
підписами, котрі ще більше
доповнювали візуальний
ефект фотомитей. Відвідувачі виставки проголосували
за інсталяцію з текстилю
Наталії Рудакевич (АР-302
ІАРХ) „Кіт з клубком“ (приз
глядацьких симпатій).
Конкурс короткометражного аматорського відео „Кінопіксель“ відбувся
уперше, однак організатори
впевнені, що він стане традиційним, тим більше, що
конкурс вдався. Найкращою
визнали відеороботу творчого колективу Інституту
архітектури „Мить“. Глядачі
гала-концерту мали нагоду
подивитись найкращу короткометражку про ефект
метелика, коли зміна маленької деталі в минулому змінює майбутнє — на
щастя для героїв фільму, на
краще.
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

[перерва]
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Склала Христина ВЕСЕЛА
Планета СосноСонячної вий
ліс
системи

Канадська
письменниця

Дочка
Пріама,
правдивим
пророцтвам якої
ніхто не
вірив

Заборона державою
ввозити
деякі
товари,
валюту

14-а літера українського
алфавіту

Член
академії
наук

Діапозитив

Американський
страус

Богиня краси та
кохання у давніх
греків

Фарба
для
волосся
Тип
російського
літака

Одиниця
роботи в
системі СтрунСГС
ний муз.
інструмент

Вершина
Піренеїв

Цінний
Радіолокатор хутровий
звір

Антична будівля
для вистав та
виступу співаків

Суперни- Спортивця Аїди ний клуб
в опері
армії
Верді

Хатній
співочий
птах
Довірена
особа
дуелянта

Сумчастий
ведмідь

Хімічний
елемент,
платиновий метал

Вовк,
вихователь
Мауглі
Лікувальний
заклад

Крок у
танці

У давніх греків
богиня світанку,
мати вітрів
Найбільша ріка в
Італії

Гостра інфекційна
хвороба,
водобоязнь

Дипломат

Баранячий
горох

Порода
собак

Верблюдгібрид

Кормова
ріпа
Лісова
ягода

Елемент
дерев’яної
бочки
Туман з
димом у
місті

Паморозь

Супутник
Юпітера
Гостроверха
гора

Американський
тенісист

Римський
гладіатор, керівник
повстання рабів

Ріка в
Сибіру

Місто в
Англії з
відомим
коледжем

Ізраїльський
автомат

Японська
ниряльниця за перлівницями

Пора
року

Одиниця
площі
землі

Головний
дорадчий орган
ООН

Парламент у
Польщі та Литві

Ріка в Росії, ліва
притока Амуру

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 18
Горизонтально: 7. Пентагон. 8. Карнавал. 9. Друїд. 11. Каре. 12. Анди. 13. Етап. 14. Абак. 16. Монтана. 19. Крило. 20. Аспірин. 23. Ґорґани. 24. Історик. 25. Масол. 26. Дебюссі. 27. Іграшка. 28. Криптон.
32. Алича. 33. Естрада. 36. Одін. 37. Орлі. 38. Інія. 39. Олія. 40. Ясіня. 41. Балерина. 42. Карфаген.
Вертикально: 1. Гестапо. 2. Студент. 3. Команда. 4. Кантата. 5. Калгарі. 6. Карпати. 9. Дискримінація.
10. Демобілізація. 15. Рильський. 17. Нагідки. 18. Атрибут. 21. Парашут. 22. Реклама. 29. Радикал.
30. Панацея. 31. Нірвана. 33. Епіграф. 34. Реостат. 35. Дністер.

J

Держава
в Европі

J

J

― Миколо, поясни мені, що
таке економічна реформа?
― Це, Андрію, коли з тебе
зняли піджак, натомість
дали жилетку й кажуть:
„Вітаємо, у вас дуже гарне
пальто!“
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[реклама та оголошення]

ч. 19 (2739)
9 — 22 червня 2011

Реклама
в „Аудиторії“

17 — 19 червня 2011 року
відбудеться ювілейна
науково-практична конференція

„ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА“,
присвячена 140-річчю створення найстарішої в Україні
кафедри геодезії Національного університету „Львівська політехніка“

поліграфічна фірма

Підприємство, що динамічно
розвивається, запрошує на
конкурсній основі активних людей
у відділ продаж.

Надсилайте своє резюме за адресою: vakant@ukrpol.tdb.com.ua.
Телефонуйте: (03245) 4-25-63; 4-25-64; моб. телефон: +38 050 43 13 851.
Контактна особа: Сергій Юрійович Мороз.
м. Стрий, вул. Промислова, 2а. www.ukrpol.com.ua

Побувай на Світовому дні молоді
у Мадриді!
Центр студентського капеланства запрошує всіх охочих у подорож Европою (7 — 26 серпня) і на святкування Світового дня молоді в Мадриді
(Еспанія), під час якого Папа Римський Венедикт зустрінеться з молоддю
усього світу і відслужить Божественну Літургію.
Відкриття шенгенської візи; переїзд автобусом евро класу; супровід
духівника та керівника групи; медичне страхування; внесок в участь у
Світових днях молоді, котрий забезпечує: поселення (у сім’ях Мадрида,
школах, парафіях), харчування (талони для харчування, які будуть дійсні у
багатьох ресторанах, що співпрацюватимуть з СДМ по всьому Мадриду),
страхування від нещасних випадків, доступ до користування громадським
транспортом, наплічник (де міститиметься Євангеліє, буклети паломника,
щоб стежити за літургійними церемоніями), посібник СДМ (з графіком
основних культурних заходів та корисною інформацією для учасників
СДМ) та багато иншого — все це за 650 €.
З 11 до 22 серпня під час побуту в Еспанії всіх учасників забезпечать
триразовим харчуванням і проживанням (обов’язкова наявність для
кожного учасника спальника і керіматки).
Запис за тел.: (067) 676-62-99 — брат Тарас або у студентському храмі
на вул. Лукаша, 3 а. Докладніша інформація на сайті: kapelanstvo.in.ua

Реклама на внутрішніх сторінках
газети розміщується блоками.
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні та инші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
Реклама на обкладинці
(повноколірний друк)
Перша сторінка: один блок площею 24 см2 — 250 грн. (розміщується тільки внизу стор інки, не
більше трьох рекламних блоків в
одному числі тижневика).
Остання сторінка: один блок площею
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти —
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.
Виготовлення рекламного блоку
на замовлення (від мінімального
блоку до формату А4):
• реалізація ідеї замовника з використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації
одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій —
15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу. Крайній термін подання ре
клами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Телефон/факс (0322) 258-26-08.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати експрес-оголошення в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від
підприємств, організацій та приват
них осіб.
Вартість експрес-оголошення (не
більше 25 слів):
• ко м е р ц і й н о го х а р а к те ру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.

Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Тел./факс (0322) 258-26-08.
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Многая літа!
Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування ІІМТ
Львівської політехніки сердечно вітає
з ювілеєм інженера кафедри
Ірину Степанівну Боровець.
Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, успіхів у роботі,
жіночого та родинного щастя, любови та радости.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
9 червня — „Украдене щастя“(опера). 18.00.
10 червня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
16 червня — „Створення світу“ (балет). 18.00.
18 червня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
19 червня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00, „Летюча миша“
(оперета). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
14 червня — „Криза“. 18.00.
15 червня — „Сто тисяч“. 18.00.
19 червня — „Невольник“. 18.00.
21 червня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
22 червня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
11, 12 червня — „Лісова пісня“. 19.00.
18 червня — „MA-NA HAT-TA“. 19.00.
19 червня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Муніципальний театр
11 червня — „Приборкання норовливої“. 18.00.
12 червня — „Котигорошко“. 12.00, „Лісова пісня“. 18.00.
18 червня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної музики
11, 12 червня — Містичний світ у музиці Ріхарда Вагнера.
Солістка — орґаністка Надія Величко. 17.00.
18 червня — Два титани епохи романтизму (Ф. Ліст, Р. Вагнер).
Солістка — орґаністка Надія Величко. 17.00.
19 червня — Антоніо Вівальді „Пори року“. Солісти — Лідія Гратило
(скрипка), Надія Величко (орґан). 17.00.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110501.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку ВК № 05586867, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Терлецького Василя Тарасовича;
утрачену залікову книжку ВК № 07640668, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зіньківа Миколи Івановича;
утрачену залікову книжку 08 № 16074, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коваля Юрія Романовича;
утрачений студентський квиток № 06371908, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Забавського
Андрія Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іванюк Ольги Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ярош Христини Зіновіївни.

Т И Ж Н Е В И К

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.

„ АУД И ТО Р І Я “

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій. За зміст і достовірність рекламних
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Тетяни Пасович.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

Переможці „Весни Політехніки-2011“

