освітній студентський тижневик
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„Аудиторію“ відзначили за активну
громадську діяльність і культурнопросвітницьку роботу серед молоді
На Вулецьких пагорбах
постав пам’ятник
розстріляним
професорам

3

Захист дипломних
проєктів із реставрації
творів мистецтва
з каменю

6

Прапор пластового
куреня об’єднав
три покоління
українців
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Як плануєте відпочивати влітку?
Літо, сонце, море, теплий,
грайливий вітер, мандрівки звивистими гірськими
стежками з наплічником на
спині. Хіба можна про це не
мріяти і з нетерпінням чекати такого бажаного, давно
омріяного відпочинку?
Як і де відпочиватимуть студенти Львівської політехніки цього літа? Про це ми
спробували запитати у них
самих. Одразу скажу, що
говорити про відпочинок
воліли далеко не всі. І це
зрозуміло: хтось поспішав
на захист бакалаврської роботи, комусь потрібно було
вирішити инші нагальні
проблеми з навчанням. У
багатьох на думці ще сесія і
про відпочинок їм зовсім не
думається, а хтось готовий
розповісти про плани на
„вільне літо“, а ось фотографуватися не любить…
Та мені таки поталанило
зустріти студентів, котрі,
попри велику зайнятість,
охоче поділилися своїми
планами на літо. Незважаючи на те, що університет
технічний, тут навчається
багато талановитих людей,
котрі не лише цікавляться
музикою, а й самі пробують
себе у вокалі, тому літо
пов’язують з відвідуванням цікавих фестивальних
концертів, власними виступами в парках і скверах.
Багатьох студентів притягує
море, озера, инші воліють
використати час на тісне
спілкування з природою,
послухати шум бурхливих
гірських річок, поплавати в
їхніх холодних водах.
Є студенти, котрі планують
влітку заробити трохи
грошей і використати їх на
відпочинок. Та чимало з них
відпочиватимуть удома, на
батьківській садибі, у колі
своїх друзів та однолітків,
водночас допомагатимуть
батькам по господарству,
адже влітку в селі кожні
руки — на вагу золота.

Роман Тижник, студент третього курсу Інституту телекомунікацій, радіо
електроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Побуваю на музичних тусовках“
Свій відпочинок розпочав музичним заходом „Урок“, який відбувся
наприкінці червня в Бєлгороді-Дністровському. Потім разом з друзями візьму участь у музичних фестивалях „Форт-місія“, „Шипіт“,
„Тустань“, „Тарас Бульба“, „Захід“, а також відвідаємо фестивалі у
Закарпатті. Такі музичні тусовки допомагають краще пізнати музику і знайти нових друзів.
Володимир Шепітчак, аспірант Інституту енергетики та систем керування
Львівської політехніки:

„В археологічній експедиції“
У липні від Колегії та профкому студентів координуватиму проєкт з
дослідження часів палеоліту в селі Ігровиця на Тернопільщині. Цю
археологічну експедицію проводимо разом з Інститутом українознавства ім. Крип’якевича НАН України. Приємно, що кількість студентів, охочих попрацювати археологами, більшає.
Наталя Чумак, студентка першого курсу Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Чекаю гарних вражень від літа в Алушті“
Планували всією групою відпочити в навчально-оздоровчому таборі
„Політехнік-1“, однак путівки, на жаль, маємо на різний час. Усе ж
чекаємо гарних вражень від Чорного моря і нових знайомств.
Юля Кметюк, студентка другого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Займатимуся упорядкуванням українських
цвинтарів на польських теренах“
Якщо вдасться потрапити в команду реставраторів, які цього літа в
серпні знову вирушають в Польщу, то займатимуся упорядкуванням
і реконструкцією українських цвинтарів на польських теренах. А це
і досвід цікавий, і відпочинок, і знайомство з новими друзями.
Вікторія Радько, студентка другого курсу Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Разом з коханим — у Карпатах і Шацьку“
Літо хочу провести разом з коханою людиною. Візьмемо намет і на
кілька днів гайнемо в Карпати, а далі — на Шацькі озера.
Юля Вороненко, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Планую дати кілька концертів у Львові“
Спочатку відпочину після захисту диплома, а тоді на місяць влаштуюся на роботу, зароблю грошей, поїду на фестиваль „Форт-місія“, а
далі з друзями хотіла б поїхати на море. Оскільки займаюся вокалом
і граю на фортепіяно, планую дати кілька концертів у Львові.
Опитувала та міркувала Катерина ГРЕЧИН
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На Вулецьких пагорбах постав пам’ятник

У

неділю, 3 липня, на території
Студмістечка Львівської політехніки відбулося урочисте відкриття
пам’ятника львівським професорам,
яких розстріляли гітлерівці на Вулецьких пагорбах 1941 року. Відкриття
пам’ятника приурочили до 70-ї річниці цієї трагедії.

Світлини Наталії Павлишин

У заходах взяли участь голова
Львівської обласної ради Олег Панькевич, заступник голови Львівської
ОДА Мирон Янків, міський голова
Львова Андрій Садовий, голова міста
Вроцлава Рафал Дуткєвіч, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін,
голова Почесного комітету проєкту
спорудження пам’ятника та голова

робочої групи архітекторів
зі спорудження пам’ятника
професор Богдан Черкес,
представники духовенства, громадські діячі та
ин. Під час урочистого відкриття головував ректор
Національного університету „Львівська політехніка“
професор Юрій Бобало.
Загалом у заходах взяло
участь понад 3 тисячі осіб.
― Українці та поляки
повинні нагадувати всім,
чим закінчуються спроби
переділів світу та вибудовування
нових імперій — вони несуть смерть
і страждання. Сьогодні результатом
нашої співпраці є пам’ять про жертви
гітлеризму, а завтра нашими спільними результатами будуть ідеї, які ляжуть
у фундамент нової Европи, в якій і
поляки, й українці, й инші народи почуватимуться вільними та сильними,―
наголосив львівський мер.
Мер Вроцлава Рафал Дуткєвіч
сказав:
― Ми звели цей пам’ятник в ім’я
дружби між Україною і Польщею,
завдяки дружбі між Львовом та Вроцлавом. Стоячи тут, промовляємо:
Україно, Польщо, Европо, пам’ятай!
Говоримо просто, що важливою є
свобода людей і народів, свобода і
пам’ять — саме у такій послідовності.
Гостей привітав також голова ЛОР
Олег Панькевич, закцентувавши на
сподіванні, що поляки розумітимуть
патріотичні почуття українців так, як
українці продемонстрували розуміння
почуттів поляків.
Ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало розповів історію події,
нагадав, що серед розстріляних
були такі відомі особистості,
як професор Казимир Бартель
(був ректором Львівської політехніки), професор Володимир
Круковський, Роман Віткевич,
Антоні Цєшинський, Антоні
Ломніцький та ін.
― Знищено людей, які займалися хімією, математикою,
інженерією, медициною, — зазначив Юрій Бобало. – Трагедія
Вулецьких пагорбів — незагоєна рана нашої нової історії. Це
той випадок, коли час не лікує…
Ми, українці і поляки, стоїмо
нині на шляху до історичної
правди та взаєморозуміння.

Цей шлях неодмінно приведе нас
до кращого порозуміння та злагоди,
всебічної та взаємовигідної співпраці
в межах об’єднаної Европи. Завжди
пам’ятаймо про трагічне минуле наших народів і не даймо повторитися
таким трагедіям у майбутньому.
Пам’ятник — велична арка з каменю та десяти постаментів з римськими
цифрами, які символізують десять
Заповідей Божих, одна з яких — „Не
убий!“ — була порушена і загрожує
руйнуванню всієї арки — символізує
те, що, порушуючи цю заповідь, люди
створюють загрозу знищення світу.
Невдовзі біля монументу буде
встановлено таблицю, написи на
якій будуть виконані українською,
англійською та польською мовами.
А поблизу пам’ятного постаменту у
найближчому майбутньому створять
інформаційний центр, де розповідатиметься про цю трагедію.
Над проєктом пам’ятника працював авторський колектив у складі
Олександра Сліви (Краків, Польща,
перша премія у конкурсі на проєкт
пам’ятника), Олега Трофименка і
Дмитра Сорокевича (Львів, Україна,
спеціяльна нагорода за найкраще
вирішення прилеглої до пам’ятника
території та довкілля).
Урочисто відкрили пам’ятник, перерізали стрічку кольору українського
і польського прапорів, мери Львова
та Вроцлава, священнослужителі з
України та Польщі його освятили. На
завершення урочистостей львівський
хор „Радуниця“ виконав композицію
„Не журися, Україно“. Виступив також
вроцлавський дитячий хор „Сто закутків світу“. Обидва хори спільно виконали композицію „Оди до радості“
українською та польською мовами.
Наталія ПАВЛИШИН
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з головної зали
а засіданні Вченої ради Львівської політехніки, що відбулося напередодні канікулярного періоду, підсумоН
вували роботу Вченої ради у 2010/2011 навчальному раці та обговорювали шляхи поліпшення практичної
підготовки фахівців в університеті

Навчальний рік завершили успішно
Нагороди — найкращим

молоді у розбудові України асистента
кафедри комп’ютеризованих систем
Анатолія Ігнатовича. Володимир Павлиш вручив політехнікам атестати про
присвоєння вчених звань та дипломів
докторів і кандидатів наук. Студенти
ІТРЕ Данило Боднар, Андрій Пушкаренко та Андрій Назар з команди
„Fotonika“ отримали дипломи за
перше місце у фестивалі „Roborace“
та за друге місце у четвертому турі відкритого чемпіонату з перегонів роботів
„Roborace-2010/2011“.

Вчена рада працювала
результативно

Як уже майже стало традицією, Вчена
рада розпочала свою роботу з приємного: перший проректор Володимир Павлиш вручив диплом почесного професора Львівської політехніки директорові
ІЕСК професорові Оресту Лозинському.
З нагоди Дня науки Міністерство
освіти, науки, молоді і спорту України
нагородило працівників Політехніки

З підсумками роботи Вченої ради виступив перший проректор Львівської
політехніки професор Володимир
Павлиш. Він, зокрема, відзначив, що
Вчена рада із запланованих і важливих
для Політехніки 24 питань, розглянула
ще й 37 позапланових. У центрі уваги
членів Вченої ради були питання організації і підвищення ефективности
наукових досліджень, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів,
затвердження тем докторських дисертацій, рекомендації до опублікування
наукових монографій, скерування
працівників в докторантуру, надання дозволу наукового керівництва
аспірантами, проблеми соціяльноекономічного характеру, збереження
та розвиток матеріяльної бази, якости
навчального процесу, забезпечення

Вчена рада ухвалила достатньо рішень, завдяки
яким університет утримує провідне місце серед
вишів України.
різними нагородами. Знаки „Петро
Могила“ отримали професор Леонтій
Дещинський та доцент Георгій Лисяк,
„За наукові досягнення“— професор
Олександр Марченко. З нагоди професійного свята — Дня науки — група
політехніків-науковців отримала від
профільного міністерства, Львівської
держадміністрації, Головного управління освіти і науки, а також Політехніки грамоти і Почесні грамоти.
Кабінет Міністрів України нагородив дипломом за особливі досягнення

безпеки інформаційного середовища
Львівської політехніки, бюджет університету на поточний період, атестація
науково-педагогічних працівників,
кадрової політики обрання за конкурсом на посади завідувачів і професорів
кафедр тощо.
Більшість ухвал Вченої ради стали
орієнтирами для розвитку тих чи инших
сторін діяльности Львівської політехніки
надалі. Загалом, упродовж навчального
року Вчена рада працювала результативно і ухвалила достатньо рішень,

завдяки яким університет утримує провідне місце серед вишів України.

Важлива ланка
підготовки фахівця
Виступаючи з доповіддю „Про шляхи
покращення практик підготовки фахівців
у Львівській політехніці“, доповідач, проректор з науково-педагогічної роботи
Дмитро Федасюк відзначив, що практична підготовка є невід’ємною складовою частиною професійної програми
підготовки фахівців на всіх освітньокваліфікаційних рівнях. Це — важлива й
обов’язкова ланка у їхній підготовці до
майбутньої роботи, забезпеченні конкурентоспроможности та можливости
працевлаштування на вітчизняному
та міжнародному ринках праці. Доповідач проаналізував стан проходження
практик студентами, звернув увагу на
недоліки цієї роботи та запропонував
шляхи поліпшення.
Після обговорення доповіді Вчена
рада проголосувала за ухвалу, в якій,
зокрема, запропоновано: подбати про
максимальне наближення баз практик
до вимог майбутнього місця праці;
розвинути систему галузевих зв’язків
між університетами та роботодавцями для проходження виробничих та
переддипломних практик; забезпечити розроблення та впровадження у
навчальний план наскрізних програм
практичної підготовки, а також системи ранньої адаптації випускників
на первинних посадах; вивчити можливості та подати пропозиції щодо
створення загальноуніверситетських
спеціялізованих навчальних центрів
для проходження навчальних практик.
Катерина ГРЕЧИН
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Львівські комп’ютерники вчитимуться у Польщі
еребуваючи у Львові у складі польської делегації, котра
приїхала на відкриття пам’ятника загиблим професорам,
ректор Лодзької політехніки Станіслав Бєлєцкі завітав із офіційним візитом до Львівської політехніки.
Колега з Республіки Польща обговорив із ректором професором Юрієм Бобалом, проректорами Володимиром Павлишем і
Юрієм Рашкевичем, завідувачем кафедри систем автоматизованого проєктування Михайлом Лобуром поглиблення співпраці
між політехніками у рамках угоди, підписаної 2008 року. Зокрема,
йшлося про подвійні дипломи для випускників, котрі навчатимуться у виші-партнері. Наприклад, уже з осіннього семестру
студенти ІКНІ отримають три стипендії для навчання на повному
магістерському курсі (3 семестри) з напряму „Інформатика“.
Т. П.

Cвітлина Тетяни Пасович

П

захист дипломних проєктів
в Україні у Львівській політехніці, на кафедрі реставрації та реконструкції архітектурних комплексів,
Вперше
відбувся захист бакалаврських дипломних проєктів зі спеціяльности „Реставрація творів мистецтва з каменю“

Справжня мануальна реставрація

Cвітлина Катерини Гречин

Готуючись до захисту бакалаврських дипломних проєктів зі спеціяльности „Реставрація творів мистецтва з
каменю“, кожен з дипломантів кафедри мав завдання:
відновити майже втрачені
деталі чи їхні фрагменти і
зробити проєкт виконаної
роботи. Бакалаври Анна Кошіль, Єлизавета Ткачук, Євгенія Гурашидзе, Максим
Клепач, Ірина Дацків, Наталя
Євсєєва, Олександра Полозова, Оксана Юрдига та Марта
Ніконова, незважаючи на
складні й несприятливі умови
праці (майстерні, розміщені у
підвальному приміщенні, де
нема ні води, ні вентиляції, ні
вікон, а подекуди й підлоги),
до справи поставилися дуже
відповідально.

Отож, на суд членів ДЕКу
(його очолював проректор
Київської академії мистецтв
Микола Тітов) було виставлено відреставровані речі,
які захоплювали своєю красою й витонченою роботою.
Виступ кожного дипломанта
(все ж бо робили своїми
руками) справили на членів
ДЕКу добре враження, як і
вміння керівника, доцента
Олега Рибчинського, навчити своїх студентів не просто
полюбити камінь, а й розуміти його душу.
— Я працювала над темою „Реставрація та аранжування різьбленого обрамлення ХVII століття, виконаного
з пісковика“, фрагментом
монументальної таблиці,
— каже Анна Кошіль. — За-

хищалася спокійно, бо була
дуже добра атмосфера серед
викладачів і членів ДЕКу. Я
власноруч виконувала цю
роботу, тому забула про все,
коли розповідала про неї.
Дуже хочу й надалі працювати в цій галузі, бо мені
щораз більше подобається
реставрація пісковика і взагалі — робота з каменем.
Після захисту дипломного проєкту „Реставрація
білокам’яного завершення
брами Домініканського монастиря у Жовкві“ Максима
Клепача керівник відзначив
хист хлопця до пластики, що
допомогло йому майстерно
і з натхненням відновити
втрачені деталі, коли працював над темою диплома.
Єлизавета Ткачук взялася за реставрацію деталі,
яку після розкопок хотіли
викинути на смітник. Тема
її дипломного проєкту —
„Реставрація та аранжування
ренесансної білокам’яної іонічної капітелі ХVII століття“,
яка, очевидно, походить з
якогось розібраного римокатолицького храму і була
знайдена разом із кропильницею. Капітель, як і инші
відреставровані роботи, відтепер „заживуть“ на кафедрі

новим життям і поповнять її
експозицію.
Як зазначає Олег Рибчинський, захист дипломних
робіт з цієї спеціяльности
проводився вперше не лише
на кафедрі реставрації та
реконструкції архітектурних
комплексів, а й в Україні
загалом.
— До підготовки реставраторів ми ставимо високі
вимоги, бо вони, як і лікарі,
займаються „лікуванням“
скульптурних та архітектурних деталей, — говорить
Олег Валерійович. — Кожен
з цих бакалаврів має різні
здібності, однак незаперечне одне: вони спроможні
добре виконати невелику
практичну роботу, тому й
не випадково на захисті всі
отримали відмінні оцінки.
Як твердять спеціялісти,
для реставрації деталей з
каменя нема єдиного рецепта. І в цьому переконалися
перші бакалаври, які вчаться
працювати з каменем: вони
працювали за різних погодніх умов і всю цю красу
зробили власноруч. Це і є,
як каже Олег Рибчинський
„справжня мануальна реставрація“.
Катерина ГРЕЧИН
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вступ-2011

коротко про вступ

Липень — пора збирати
абітурієнтів

М

Cвітлина Тетяни Пасович

и н ул о ї п ’ я т н и ц і ,
1 липня, для абітурієнтів України стартувала
вступна кампанія — саме
з цього дня виші всіх
рівнів акредитації почали приймати документи
від вступників. За кілька
днів до цього, 22 червня,
у Львівській політехніці
відбулась регіональна
нарада-семінар проректорів і відповідальних секретарів приймальних комісій вишів
Західного регіону щодо організації та
проведення вступної кампанії 2011
року. Аналогічні заходи відбулися 20
червня в Києві, 21 — в Харкові та Одесі, а 22, крім Львова, — у Донецьку.

Нараду за участю понад 600 учасників із 8 західних областей відкрив
перший проректор університету Володимир Павлиш. Директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту Ярослав
Болюбаш нагадав учасникам основні
особливості та терміни цьогорічної
вступної кампанії. Зокрема, термін
прийому документів продовжено до
31 липня. Ярослав Якович наголосив
на обов’язковому дотриманні всіх
термінів: оприлюднити рейтинговий
список абітурієнтів не пізніше 1 серпня, провести зарахування на навчання
за кошти держб’юджету не пізніше
10 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 25 серпня;
нагадав про необхідність оперативно
розміщувати в інформаційній системі
„Конкурс“ інформацію про всі виші; попросив припильнувати, щоб на сайтах
навчальних закладів були розміщені
актуальні правила прийому.
Доповідач нагадав, що абітурієнт
має право подавати сертифікати ЗНО
попередніх років, при цьому можна обрати саме ті, де найвищі бали (на думку
Ярослава Яковича, попри недосконалість ЗНО, тестування — це дуже добре);
за перемогу в олімпіядах різного рівня
(не нижче всеукраїнського) абітурієнт
отримує додатково від 30 до 50 балів;
випускники підготовчих курсів при
технічних вишах за умови відвідування
150 авдиторних годин занять можуть
отримати до 20 додаткових балів (таким чином піднімається популярність
фундаментальних наук, а технічні виші

отримують професійно орієнтованого
випускника); бали атестату переводяться з 12 в 200-бальну систему; МОНМС
затвердило перелік конкурсних предметів для вступних іспитів; українці, які
здобули середню освіту за кордоном,
можуть вступати до українських вишів,
водночас іноземці, які навчались у середніх закладах з українською мовою
викладання, прирівнюються при вступі
до етнічних українців.
Новинка цьогорічної вступної кампанії — запровадження „електронного
вступу“. Абітурієнти вишів 3 — 4 рівнів
акредитації (лише на 1 курс денної
форми навчання) мають право подавати заяви на вступ через інтернет.
Пільговики мусять приносити документи особисто.
Як виші можуть (а неодмінно мусять це зробити) зареєструватися в системі „Електронний вступ“, учасникам
розповів розробник ІС „Конкурс“ (ці
системи інтегровані) Олесь Ковтунець.
Ярослав Болюбаш також відповів
на запитання учасників засідання. Крім
вступної кампанії, він говорив також
про держзамовлення (за його словами,
вже є проєкт постанови, відповідно до
якого держзамовлення буде скорочено
на 40% на напрями, де є надлишок випускників, — економіка, менеджмент,
правознавство тощо, на 10 — 20% на
технічні, а на новітні технології, нанотехнології скорочення не буде взагалі),
про проєкт Закону „Про вищу освіту“
(Ярослав Якович переконаний, що це
добрий проєкт, його необхідно підтримати), а також закликав виші попри скорочення кількости абітурієнтів
приблизно на 40 % не вести боротьби,
він сподівається на відкриту, прозору й об’єктивну вступну кампанію, на
ввічливість і професійність працівників
приймальних комісій.
Тетяна ПАСОВИЧ

На час вступної кампанії з 1 липня запрацювали консультативні телефони
для абітурієнтів. Зокрема, у МОНМС
створено оперативний штаб з питань
вступної кампанії 2011 року у вищих
(тел. (044) 486-78-48) та професійнотехнічних навчальних закладах
(тел. (044) 279-16-56). У Львівській
облдержадміністрації працюють
телефони відповідно 235-73-89 та
246-45-63. Громадська ініціятива
„Студентський захист“ надає абітурієнтам оперативну правову допомогу
за цілодобовим телефонним номером (067) 656-99-41 або за електронною адресою studzahust@gmail.com.
Міністр освіти і науки, молоді та
спорту провів селекторну нараду
з питань підготовки до початку вступної кампанії — 2011. За
словами Табачника, у 2011 році
випускниками загальноосвітніх шкіл
стали 195,8 тис. осіб, що майже на
40 відсотків менше, ніж у 2010. На
зовнішнє незалежне оцінювання,
яке було проведено з 2 до 24 червня
2011 року, зареєструвалось 257,1 тисяч осіб (у 2010 році — 433,5 тисяч
осіб). Також міністр повідомив, що
за результатами тестування з української мови та літератури можна попередньо розрахувати кількість осіб,
які мають право вступати у цьому
році, — близько 203 тисяч осіб.
Кабінет Міністрів затвердив державне замовлення на підготовку
молодших фахівців і бакалаврів у
вишах у 2011 році, зменшивши його
порівняно з 2010 роком відповідно на 8 тис. (9,5%) до 76 тис. і на
25,5 тис. (19,3%) до 106,5 тис. Про
це сказав Дмитро Табачник у ході
селекторної наради, присвяченої
вступній кампанії 2011 року.
З 27 червня до 5 липня відбувались
додаткові сесії ЗНО. Зокрема, на
додаткові тестування з української
мови та літератури у Львівському
РЦОЯО зареєструвалось близько
200 осіб. Про це розповіла координатор спостереження за ЗНО
від львівського представництва
Громадянської мережі „Опора“ Ольга Стрелюк. За її словами, другий
рік поспіль в учасників тестування
з української мови та літератури
виникають проблеми із наявністю
сертифіката ЗНО.
За матеріялами інформаґенцій
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підсумковий контроль

коротко

перебіг літньої сесії в ІБІД та ІНЕМ розповідають заступники
Продиректорів
цих інститутів, декани базової вищої освіти

Не „від сесії до сесії“,
а впродовж усього семестру
Петро Холод:

„Найуспішніший курс —
другий“
Часові рамки нинішніх сесій доволі
„розмиті“: чимало студентів мають
потрібні їм бали вже за рахунок модулів, є студенти, які їдуть на виробничу
практику, тож мусять „розквитатися“
зі сесію ще задовго до неї самої. Якщо
говорити про курси (докладні результати будуть підбиті дещо пізніше),
то ми цілком задоволені першим
курсом. Завдяки вдало підібраним
старостам груп студенти добре змобілізовані й відповідально ставилися
до навчання упродовж семестру. На
мій погляд, на початку навчального
року за таким же вдалим принципом
потрібно підбирати і кураторів.
Цього року найкращий курс у
нас — другий. Їх ми приймали на
навчання суто за результатами ЗНО,
без врахування балів за атестат, що
дало свій позитивний результат: вони
сьогодні в нас найуспішніші студенти.
А от третьокурсники, на жаль, не можуть похвалитися добрими результати у навчанні, а, відтак, і в сесії. Цієї
весни було непереливки бакалаврам,
адже вперше для багатьох із них
ввели бакалаврську кваліфікаційну
роботу. Для них рік видався тяжкий
ще й тому, що не були готові до терміну підготовки і обсягу цієї роботи.
Загалом, сесія минула добре: від
65 до 70 відсотків студентів отримуватимуть стипендію, бо мають добрі
і відмінні екзаменаційні оцінки. На

жаль, доведеться розпрощатися десь
з десятьма особами, які мають незадовільні оцінки.

Олександр Скибінський:

„Про підсумки говорити
ще рано“
Якщо говорити про перший курс
бакалаврів, то після зимової сесії
тут успішність зростає: вони набувають досвіду, „притираються“.
Приємно вражають успіхи студентів
четвертого курсу і третьокурсників
напряму „Менеджмент“: студенти
вже добре пам’ятають про рейтинги
і що за ними стоїть, особливо під час
розподілу за спеціяльностями під час
вступу в магістратуру.
Хотів би відзначити, що студентам
традиційно тяжко даються математичні дисципліни. А це — результат
браку такої підготовки в школі та скорочення навчальних годин для математики в міністерських стандартах,
хоча обсяг навчального матеріялу
залишається той самий. Добрим стимулом для студентів останнім часом
стала система повторного вивчення
дисциплін на платних засадах.
Говорити про успішність у цифрах ще зарано, адже ведеться
введення електронних відомостей
у систему „Деканат“, а сама сесія
завершиться після останнього тижня комісій, тобто перед новим навчальним роком.
Підготувала
Катерина ГРечин

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту спростовує інформацію про
початок 2011 — 2012 навчального
року в серпні. „Останнім часом серед
громадськости поширюються чутки про
можливий початок навчального року 15
серпня у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Европи
2012 року з футболу. МОНМС вкотре
підкреслює: 2011 — 2012 навчальний
рік у всіх регіонах і в усіх навчальних
закладах України почнеться 1 вересня“,
йдеться в повідомленні відомства.
Львівська політехніка представляла
Україну на конференції (місто Дельфт,
Голландія) у рамках створюваної
европейської мережі „EuniverCities“ —
„Місто-університет“, повідомила пресслужба університету. Головним підсумком зустрічі стало підписання протоколу
намірів щодо створення европейської
мережі „Місто-університет“, котра, на
думку її ініціяторів, суттєво доповнить і
розширить існуючу европейську систему
міжвишівських інтегрованих академічних
структур. Йдеться, зокрема, про співпрацю між европейськими технічними університетами, обмін досвідом в освітньонауковій сфері, сприяння у реалізації
різноманітних спільних проєктів тощо.
Ректори провідних вишів Львова готові
ввійти до виконавчого комітету Львівської міської ради, — під час сесії ЛМР
наголосив міський голова Львова Андрій
Садовий. „На сьогодні у нас є робочий
виконком, до якого входять за посадою
заступники міського голови та начальник міської міліції. За згодою депутатів, я провів зустрічі із ректором ЛНУ
ім. І. Франка Іваном Вакарчуком, ректором НУ „Львівська політехніка“ Юрієм
Бобалом та ректором УКУ Борисом
Гудзяком, і всі вони дали згоду ввійти до
складу виконкому. Це покращить роботу
виконкому і зробить його публічним“, —
зазначив мер. Андрій Садовий додав, що
відповідний проєкт ухвали винесуть на
сесію міськради найближчим часом.
Голова Асоціяції керівників органів
студентського самоврядування Києва
Артем Нікафоров вважає проєкт нової
редакції закону України „Про вищу
освіту“ прогресивним та якісним. Про це
він повідомив під час прес-конференції,
передає прес-служба МОНМС. Він також
наголосив на неприпустимості, коли
думку студентства намагаються викривити псевдо студентські лідери.

Cвітлина Тетяни Пасович

[•]
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знай наших!

Випускники Львівської політехніки —
у десятці найкращих!

Н

а Міжнародному молодіжному архітектурному фестивалі CANactions-2011
(„Можу творити“), який відбувся в Києві,
проєкти випускників кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури Львівської політехніки Юлі Ковтун,
Романа Попадюка і Володимира Зотова
ввійшли у десятку найкращих архітектурних робіт.
Такий фестиваль відбувався в Києві
вже втретє. Окрім студентських творчих
проєктів з різних вишів України, а також
з Росії, Білорусії і багатьох инших країн, в
ньому брали участь відомі архітектори, які
вже мають серйозні збудовані об’єкти. На
суд журі, яке впереваж складалося із архітекторів західних европейських держав,
було представлено близько сотні робіт.
У рамках фестивалю відбувся Міжнародний відкритий архітектурний конкурс
„Благоустрій Центральної частини м. Києва до „Евро-2012“, а також презентація
творчих проєктів молодих архітекторів та
студентів, майстер-класи, лекції, які читали
учасникам фестивалю відомі українські і
зарубіжні архітектори. Відбувся й конкурс.
— Юля, Роман і Володя захистилися рікдва тому і нам дуже приємно, що у конкурсі

творчих робіт молодих архітекторів України
їхні проєкти увійшли в десятку найкращих, — каже завідувач кафедри архітектурного проєктування доцент Ігор Гнесь. — На
суд журі вони представили свої магістерські
роботи, вибравши зі своїх концептуальних
наукових робіт найцікавіше і найцінніше.
Властиво, те, що наші випускники взяли
участь у цьому конкурсі, вони, перш за все,
завдячують нашій студентці-заочниці з Києва Анні Боднар, яка була одним із технічних
організаторів цього конкурсу. Дівчина розклеїла оголошення про конкурс по всьому
Львову, і, як виявилося, не дарма. Цікаво, що
впливу на перебіг конкурсу представники
вишів не мали жодного. Тож перемогли
цікаві концепції, які можуть зацікавити
людство, чи міські органи в найближчому
чи віддаленому майбутньому, такий собі
конкурс ідей.
Найкращі проєкти европейських та
українських архітекторів лягли в основу
виставки, з якою кияни ознайомилися в
Будинку архітектора. Далі виставка „помандрувала“ вишами України. Її вже побачили й у Львівській політехніці. Є надія,
що після „мандрівки“ Україною, її шлях
проляже й до закордонного глядача.
Катерина ГРЕЧИН

Графік навчального
процесу у 2011/2012
навчальному році
Бакалаври
Перший курс
Початок занять — 1 вересня (9-й
тиждень навчального графіка).
Зимова сесія — 19 грудня —
1 січня.
Весняна сесія — 30 квітня —
13 травня.
Другий — четвертий курси
Початок занять — 22 серпня (8-й
тиждень н. г.).
Зимова сесія — 12 грудня —
1 січня.
Початок навчального весняного
семестру — 9 січня.
Весняна сесія — 30 квітня —
13 травня.
Комісійний тиждень для всіх курсів
бакалаврів — 14 — 20 травня.
Спеціялісти, магістри
Перший курс
Початок занять — 1 вересня.
Зимова сесія — 19 грудня — 1 січня.
Весняна сесія — 30 квітня —
13 травня.
Різдвяні канікули для всіх студентів
Львівської політехніки — 2 — 8 січня. Модульні контролі впродовж
першого і другого семестрів для
всіх курсів — нефіксовані (плаваючі). Навчальний рік завершиться
13 травня (45-й тиждень н. г.).

міжнародна програма

Викладачі і студенти — разом за партами

У

продовж трьох днів, 21 — 23 червня 2011 року, компанія ZyXEL на базі кафедри „Захист інформації“ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Львівської політехніки провела інженерне навчання за
оновленою міжнародною сертифікаційною програмою
ZSS (ZyXEL Security Specialist).

Це міжнародна програма підготовки фахівців
щодо забезпечення інформаційної безпеки локальних і розподілених корпоративних мереж з використанням обладнання
ZyXEL Communications серії
ZyWALL з видачею міжнародного сертифіката ZSS.
У ході навчання слухачі
ознайомилися з рішеннями
ZyXEL щодо забезпечення
безпеки локальних мереж.
Представник ZyXel Євгеній
Величко розглядав питання маршрутизації TCP/IP,

т р а н с л я ц і ї м е р еже в и х
адрес, налаштування DHCP,
створення захищених віртуальних каналів VPN в
IP-мережах, зупинився на
теоретичних аспектах та
надав можливість отримати практичні навички налаштування та супроводу
шлюзів безпеки ZyWALL
USG 100 і ZyWALL USG 300.
Прослухавши курс, 23 викладачі, аспіранти та студенти склали іспит (більшість успішно) і тепер з
нетерпінням чекають на
свої сертифікати.

Докладнішу інформацію
про проведене інженерне
навчання за оновленою міжнародною сертифікаційною
програмою ZSS можна знайти на сайті Студентського науково-технічного това-

риства захисту інформації
http://snt-security.org.ua/.
Ольга ПОЛУЕКТОВА,
студентка четвертого
курсу ІКТА, секретар
студентського науковотехнічного товариства
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спільні проєкти
час круглого столу, який відбувся у Львівській політехніці, представники національних лабораторій США
Підрозповідали
про спільні проєкти в Україні

Нещодавно до Львова прибула делегація представників Міністерства енергетики США, зокрема, представники
програми „Глобальні ініціятиви щодо
нерозповсюдження зброї масового
знищення“ та фахівці національних
лабораторій США. В межах візиту у
Львівській політехніці відбувся круглий стіл, ініційований Українським
науково-технологічним центром, на
тему „Комерціялізація технологій та захист прав інтелектуальної власности“.
З українського боку в зустрічі взяли
участь представники академічних
установ та вишів Львова.
Як розповіла заступник проректора
з наукової роботи Політехніки Лілія
Жук, університет має досвід співпраці
з УНТЦ (міжурядова організація, створена з метою запобігання розповсюдженню знань, пов’язаних зі зброєю
масового знищення) з 1996 року.
УНТЦ через наукові проєкти залучає
до співпраці тих фахівців, які колись
працювали в оборонній галузі, та при
фінансуванні ЕС, США і Канадою цих
проєктів на конкурсній основі дає можливість створити робочі місця та надати оплачувану роботу таким фахівцям
для спрямування їх діяльности в мирне
русло та розвиток світової науки.
Під час круглого столу представники
національних лабораторій США на прикладі існуючих проєктів показали, які
у них є спільні проєкти в Україні. Про
програми CRDF (Фонд цивільних досліджень та розвитку США) розповіла
Наталія Артюховська, директор представництва CRDF в Україні. За підтримки
цієї організації зараз у Львові буде створено інноваційний центр. Віце-ректор
Інституту інтелектуальної власности та
права Павло Цибульов коротко роз-

Cвітлина Тетяни Пасович

Науковці вчаться комерціялізації

повів про особливості проведення
наукових досліджень і комерціялізації
їх результатів в Академії наук України.
― Результатом стало те, — підсумовує Лілія Володимирівна, — що ми
отримали інформацію про два шляхи
співпраці: надсилати пропозиції безпосередньо на адресу національних
лабораторій, представники яких були
присутні, другий шлях — подавати проєкти через УНТЦ. Очевидно, ми маємо
використати обидва шляхи. У складі
НДЧ є галузева лабораторія науковотехнічної співпраці. Вже сьогодні за
результатами цієї зустрічі здійснено розсилання інформації на адреси директорів інститутів, науковці яких можуть
подавати пропозиції щодо проєктів.
Серед найактивніших науковців, які
виконують проєкти УНТЦ, є, зокрема,
доктор технічних наук професор Інеса
Большакова, за дорученням НДЧ вона
була одним із організаторів круглого
столу. Делегація відвідала лабораторію магнітних сенсорів, котрою керує
Інеса Большакова, та НДЛ-8 (керівник ― Олександр Заіченко).
― Я підготувала презентацію про
основні наші розробки, — розпові-

ла Інеса Антонівна. — Попри те, що
зустріч відбувалась доволі пізно,
після насиченого зустрічами дня,
слухали дуже уважно. А потім гості
не могли повірити, що все, що вони
побачили на виставці лабораторії,
було зроблено 16-ма працівниками,
з яких лише 7 — наукові співробітники. Вони запевнили, що бачать дуже
високий науковий потенціял нашої
лабораторії.
Американці переконані, що лабораторії, в котрих вони побували,
мають достатньо розробок високого
рівня, аби комерціялізовувати їх, тобто
втілювати у виробництво.
― Науковцям узагалі нелегко займатись комерціялізацією, впровадженням у виробництво, — зауважує
Інеса Большакова. — Хотілося б, щоб
Львів мав інноваційний клімат та атмосферу, яка могла б з часом залучити
інвесторів до наших розробок. Мені
дуже імпонує позиція Олега Березюка
(радник мера), котрий каже, що крім
туристичної інфраструктури, у Львові
має формуватися й інвестиційний
клімат.
Тетяна ПАСОВИЧ

наукові зустрічі

Н

Конференція з комп’ютерної метрології

едавно політехніки взяли участь у роботах ІХ школиконференції „Комп’ютерна метрологія“, яку раз на два
роки проводить Військова технічна академія (Варшава).

Політехніку репрезентували науковці з кафедри радіоелектронних пристроїв і систем (ІТРЕ): Іван Прудиус (директор ІТРЕ), Віталій Нічога (обоє були членами наукового
комітету конференції) та Володимир Антонюк. Загалом на
форумі представлено чотири виступи вчених Політехніки,
які зокрема стосувалися сучасних методів метрологічного

контролю радіолокаційних систем, комп’ютерної обробки
сигналів, розвитку радіотехнічних систем для комп’ютерної
діягностики рейок залізничної колії тощо. Дві доповіді будуть
надруковані у науково-технічному бюлетені ВТА.
ІТРЕ давно співпрацює з Академією у Варшаві, зокрема
з інститутом радіоелектроніки, розповів Віталій Нічога.
Цьогоріч Військова технічна академія відзначає 60-річчя,
тож під час конференції директор ІТРЕ вручив польським
колегам вітальний адрес від Політехніки.
Ірина ШУТКА
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сторінки історії
початку виникнення і розвитку в Галичині, а пізніше в Західному регіоні України різних галузей хімічної
Вситьідпромисловости
вагомий вклад у їх кадрове і науково-технічне забезпечення уже впродовж 167 років вноЛьвівська політехніка

Хімічна технологія у Львівській політехніці
До 140-річчя кафедри хімічної технології
Крім нововідкритих кафедр, колегія
професорів домагалася утворення в
школі технічної хімії ще й кафедри
зоології і ботаніки, оскільки у той
період продукція рослинництва і
тваринництва була основною сировиною для хімічних виробництв. Однак
міністерство погодилося лише на виділення посади доцента, на яку призначили доктора Еміля Ґодлевського
(1847 — 1930).
Отож з 1872/73 академічного року
школа технічної хімії у складі трьох кафедр і однієї доцентури стала готувати
кваліфікованих хіміків-технологів.
Першим деканом школи був обраний
професор Август Фройнд, наступним
був професор Рудольф Ґюнсберґ, а
потім професор Юліян Медведський
(по два роки кожний). Відповідно до
навчального плану студентам-хімікам
викладали, крім загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, нарисної
геометрії, елементарної механіки),
такі предмети: загальну, докладну і
аналітичну хімію (А. Фройнд); хімічну
технологію (Р. Ґюнсберґ); мінералогію
і геологію (Ю. Медведський); ботаніку
(Е. Ґодлевський). Вивчення хімічних
дисциплін передбачало виконання
значного обсягу лабораторних і на
третьому році — проєктних робіт.
Окрім цього, хімікам читали механічну технологію, опис машин, будівництво на суходолі. Для студентів із шкіл
інженерії та архітектури професорихіміки викладали мінеральну хімію
(А. Фройнд), мінералогію та геологію
і геогнозію (Ю. Медведський), хімічну
технологію будівельних матеріялів
(Р. Ґюнсберґ).
Хоча процес підготовки фахівців
у Технічній академії був доволі інтенсивний і різнобічний, все ж він не
відповідав новітнім вимогам. Тому в
1874 р. почалася робота над новим
навчальним планом. Розробляючи
його, колегія професорів брала за
основу плани европейських політехнік, що давало б можливість студентам, за потреби, змінювати місце навчання. З 1874/75 академічного року
Початок у чч. 18 — 20

новий план було впроваджено в життя. Відповідно до нього збільшено й
тривалість навчання у школі технічної
хімії з трьох до чотирьох років, значно
розширено викладання хімічних дисциплін і, особливо, хімічної технології.
Крім ботаніки, Е. Ґодлевський почав
читати ще й зоологію, агрохімію і товарознавство, а А. Фройнд ввів у свої
лекції розділи з фіто- і зоохімії. Аналіз
навчальних планів тих років свідчить,
що підготовка інженерів-хіміків була
доволі збалансована із загальноосвітніми і спеціяльними дисциплінами та
істотною практичною виучкою.
З 1875/76 академічного року при
академії було запроваджено посади
приватних доцентів (утримувалися
за кошти студентів). Їх завданням
було розширити і поглибити знання
студентів із дисциплін, які не встигали докладно викласти професори і
платні доценти (утримувалися за кошти академії). У школі технічної хімії
приватними доцентами стали Юліян
Грабовський (викладав загальну та
аналітичну хімію) і Роман Вавнікевич
(викладав хімічну технологію).
Важливою подією у житті Технічної академії стало будівництво
респектабельного головного корпусу
і будинку для хімічного факультету
(тоді його називали хімічною лабораторією). У 1876 р. ввели в експлуатацію хімічний корпус, а наступного року ― головний. Це не лише

вирішило проблему розташування
факультетів, а й підняло престиж закладу, його популярність в імперії.
У будинку хімічного корпусу розмістили навчальні авдиторії, хімічні
лабораторії, допоміжні приміщення
і житло для двох професорів хімії та
лаборантів. Відтак, хімічний корпус
№ 9 є найдавнішим серед теперішніх
будівель Львівської політехніки.
Ще одна історична подія відбулася
7 жовтня 1877 р. — перша демонстрація телефонного зв’язку на території
монархії. Між актовою залою головного корпусу і лекційною авдиторією
(зараз 101 авд.) хімічного корпусу
протягнули два мідні дроти і на очах
захопленої публіки відбулася перша
телефонна розмова.
Піднесення хімічних галузей у
Східній Галичині в 60 — 70-х роках
відобразилося у змісті лекційних
курсів усіх професорів-хіміків академії та тематиці лабораторних занять.
Інтенсивнішою стала дослідницька
робота як у хімічних, так і технологічних напрямах. Можливості хіміків
академії значно розширилися після
перенесення навчальних авдиторій і
лабораторій у новозбудований хімічний корпус. Принагідно зауважимо,
що у Львівському університеті до
1895 р. була лише одна кафедра хімії,
а хімічний корпус на вулиці Длугоша
(нині вул. Кирила і Мефодія, 6/8) збудували тільки у 1894 р.
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наш календар
8 жовтня 1877 р. Технічну академію перейменували у Вищу технічну
школу, що узаконило її титул і права
серед академічних шкіл монархії. Колегія професорів змінила цю назву на
Цісарсько-королівську Політехнічну
школу. Водночас фахові школи перейменували у факультети.
Отож у 70-х роках ХІХ століття Політехнічна школа у Львові стала провідним вищим технічним навчальним
закладом Галичини, давала різнобічну і ґрунтовну, як на той час, хімічну
та хіміко-технологічну освіту, готувала кваліфікованих інженерів-хіміків,
маючи у своєму розпорядженні
необхідну матеріяльно-технічну
базу, авдиторний фонд, лабораторії
і музеї. Предмети викладали відомі
професори А. Фройнд, Р. Ґюнсберґ,
Ю. Медведський, які, до того ж, на

високому рівні виконували наукові
дослідження, залучаючи до них
студентів. Їх здобутками були низка
винаходів, чимало підручників, монографій та наукових праць у галузі
хімічної технології, органічної хімії,
мінералогії та геології. Вони були не
тільки видатними вченими і педагогами, а й справжніми патріотами
свого краю.
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 кафедри

наукові зустрічі

Світлина Ірини Шутки

Хімія іn silico

У

продовж 28 червня — 2 липня в
Політехніці працював IV Міжнародний симпозіюм MACC-4. Півтори
сотні (з них понад 90 іноземних)
науковців із 21 країни спілкувалися на тему „Методи застосування
комп’ютерної хімії“
— Розвиток сучасної науки у світі
потребує єднання різних наук. Поєднання хімії і комп’ютерних наук — це
крок уперед. Цей захід важливий не
лише для України, а й для світу взагалі, бо є середовищем обміну досвідом і напрацюваннями в галузях
хімії і комп’ютерних наук, — розповів
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології професор Володимир
Новіков. А заступник генерального
директора Науково-технологічного
комплексу „Інститут монокристалів“

професор Олег Шишкін (Харків) розкрив проблематику MACC-4:
— У центрі нашої уваги — нові
методи комп’ютерної хімії та галузі їх
застосування. І якщо традиційно ми
виконуємо експерименти в колбах,
приладах і т.д., то тепер також можемо це робити в комп’ютері — так
і кажуть „експеримент іn silico“— і
одержувати точні й надійні дані. Це
фантастично розширює можливості
досліджень.
Почесні гості форуму — провідні науковці з Европи й США — відзначили високий рівень і поступ
симпозіюму: збільшення кількости
і географії учасників, утвердження
іміджу Львова як важливого центру
досліджень та освіти, піднесення
рівня Політехніки.
Ірина ШУТКА

7 липня — Різдво Івана Хрестителя.
12 липня — Святих апостолів Петра і
Павла.
23 серпня — День Державного прапора
України.
24 серпня — День незалежности
України.

Пам’ятні дати
7.07.1900 — народився український
письменник Юрій Смолич.
7.07.1940 — у Львові відкрили літе
ратурно-меморіяльний музей І. Франка.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський
розг ромив московське військо під
Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася
битва військ гетьмана Івана Мазепи і
шведського короля Карла ХІІ з військами російського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич
(Олег Кандиба), український поет, археолог, член ОУН (загинув у концтаборі
Заксенгавзен).
11.07.1056 — народився Нестор, літописець Київської Руси.
13.07.1930 — у Монтевідео відбулося
відкриття І Чемпіонату світу з футболу.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар,
відомий український письменник.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР
ухвалила Декларацію про державний
суверенітет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчілка, українська письменниця і етнограф
(мати Лесі Українки).
17.07.1871 — народився Філарет Колесса, український композитор, фольклорист, літературознавець.
18.07.1880 — народився Володимир
Винниченко, український письменник
і політичний діяч.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга,
українська поетка, визначна діячка
ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий,
український письменник, автор трилогії
„Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр
Олесь, український поет.
1.08.1774 — британський хімік Джозеф
Крiстлi відкрив газ життя — кисень.
1.08.1913 — померла Леся Українка,
українська письменниця.
17.08.1883 — народився Дмитро
Донцов, український діяч і публіцист,
ідеолог українського націоналізму.
25.08.1924 — народився Павло Загребельний, український письменник.
30.08.1920 — у Празі створено Україн
ську військову організацію, головою якої
обрано полковника Євгена Коновальця.
30.08.1944 — загинув від рук енкаведистів Юрій Липа, лікар, письменник
і публіцист.
31.08.1919 — об’єднані українські війська УНР і УГА здобули Київ.
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до дня архітектора
хотів, щоб Ігор став стоматологом, мамі подобалось те, що він займався музикою (закінчив музичну
Бне атько
школу по класу фортепіяно), але він обрав архітектуру. Сьогодні четвертокурсник Ігор Допілко про це нітрохи
шкодує і з чималим захопленням розповідає про архітектурні проєкти, над якими вже встиг попрацювати

Сісти за роботу — і забути про час
Сподобалось
Ігор припускає: якби вчився на стоматології або, скажімо, економіці,
то, мабуть, узагалі… не вчився б. А з
архітектурою все набагато цікавіше:
— Я, напевно, є відмінником саме
тому, що мені подобається навчання. Якщо на першому курсі загальні
предмети (економіка, математика і
т.д.) мене цікавили мало, то пізніше,
коли вже з’явилось проєктування,
комп’ютерна графіка, мені дійсно
почало подобатись. Я можу сісти за
роботу — і забути про час: за вікном
ніч — а я сиджу, креслю…
Нині студент шкодує, що у дитинстві не відвідував художню школу і
не розвивав навики малювання, хоч
малювати любив. Зате ще у школі,
навчаючись у математичному класі,
добре опанував креслення і „креслив
половині класу“. Врешті однокласниця
„підбила“ його йти на архітектуру, і
тоді навіть тато втішився, що син знайшов „своє“.

Завжди щось нове
Вчитися Ігореві і справді подобається, бо
„завжди є щось нове“. Найбільше його
захоплює архітектурне проєктування:
— Щоразу ти працюєш з новим
об’єктом: школа, готель, театр… Перш
ніж проєктувати, мусиш розібратися,
вникнути в його „життя“. Мені було

Наприклад, помешкання на першому
поверсі можуть мати приквартирну ділянку, а на другому-третьому можуть
бути дворівневі квартири і т.д.

Нема життя без театру
У бакалаврському проєкті, який успішно захистив, Ігор проєктував театр
(керівник Іван Бардецький). Спочатку
мав ділянку у Львові, та коли з’ясував,
що там ведеться будівництво иншого
об’єкта, обрав конкурсне завдання —
проєктування не просто театру, а
цілого міста-театру (і це ще цікавіше!)
на Мангеттені у Нью-Йорку.
— Оскільки парків на Мангеттені
дуже мало, я вирішив зробити театр у
парку. Врешті, він став частиною парку:

Ігор Допілко: „Проєктування, комп’ютерна графіка
мені дійсно подобаються. Я можу сісти за роботу —
і забути про час: за вікном ніч — а я сиджу, креслю…“
дуже цікаво проєктувати сакральну
споруду — церкву на 300 вірян неподалік вулиці Княгині Ольги. Потім ще
був багатоквартирний будинок. Над
цим завданням я працював із викладачем Тарасом Бєляєвим, він допоміг
мені засвоїти европейський досвід у
плануванні: відкриті простори (наприклад, кухня, вітальня, їдальня — все
разом), пересувні та статичні перегородки, кардинально різні квартири
в одному будинку (на відміну від нашого стандартизованого планування).

на його даху — багато зелені. Ну і я „поламав“ свій театр, адже, за умовами
конкурсу, це мала бути споруда з різними за висотою площами. Словом, то
треба бачити… — розповідає Ігор про
свій „космічний“ проєкт. — У мене три
споруди, між ними — засклені пасажі,
з яких можна потрапити в будь-яку із
зал. Зали різні: одна — відкрита, сцена
виходить на пасаж, і кожен перехожий
може стати глядачем чи учасником
дійства, инша — з великою, просторою статичною сценою, для балету

чи масових вистав, а ще одна — поліфункціональна, зі сценою, яку можна
трансформувати, рухомими кріслами
та підлогою; і остання зала — це амфітеатр на схилі однієї зі споруд. Крім
цього також передбачені приміщення
для акторів, репетицій, студія звукозапису та багато иншого. Цей проєкт
— і сам процес, і кінцевий результат
— дуже мені сподобався.
Працюючи над дипломом, Ігор
„збагатився не просто в знанні архітектури, а в знанні театру загалом“.
Зрештою без театру він не уявляє
життя. Мабуть, тому, що любить цей
вид мистецтва (найбільше йому до
душі львівський театр ім. Леся Курбаса
та київський „Дах“) і сам виступає як
аматор, зокрема на фестивалі „Весна
Політехніки“.

Шукав (і знайшов) сцену
На останній „Весні“ журі відзначило
Ігора Допілка за акторську гру. А хтось,
мабуть, запам’ятав його Голохвастова
в минулорічній постановці ІАРХ „За
двома зайцями“. Та хлопець — не
лише актор. Він є в тому „кістяку“,
який продумує, готує і втілює виступ
„від А до Я“: ідеї, сценарій, декорації,
гра, спів… І хоч „Весна“ забирає багато
часу й зусиль, та, за словами політехніка, це того вартує, тим більше, коли
(як цьогоріч) усе завершується таким
„щастям“ як кубок. Фестиваль для Ігора — це й майданчик для спілкування,
де завжди можна чогось навчитися від
инших. Проте йому самому сценічного
досвіду теж не бракує: у школі брав
участь у КВНах, вів різні свята. Тому не
дивно, що й в університеті вже на першому курсі „шукав сцену“. Знайшов. Чи
то вона його знайшла…
Ігореві вистачає енергії й на спортивні вподобання: любить плавати,
кататись на лижах (рідні Карпати
зобов’язують). Цього літа планує попрацювати „вожатим“ в „Артеку“; таку
практику мав раніше. Щодо планів
дальших, не загадує: попереду ще
півтора року навчання, у майбутньому
ж хотів би працювати за спеціяльністю,
або, можливо, залишитися в університеті на викладацькій і науковій роботі.
Ірина ШУТКА
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спроба аналізу
ро українське незалежне двадцятиліття експерти напишуть не одну книжку. Це ж тільки непретензійна
П
спроба побіжно оглянути період самостійности: поміркувати, як змінилася наша країна, згадати ключові
події, явища, людей, що вплинули на її життя і формують її образ у світі

Незалежність починається з тебе
Не манна небесна
Відлік нашої нової історії
розпочався із Декларації
про державний суверенітет
України (липень 1990-го) і
ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежности України 24
серпня 1991 року. У грудні
на Всеукраїнському референдумі Акт підтримало
90,32% виборців, а через
кілька днів, після біловезької зустрічі керівників України, Росії та Білорусі, світ
дізнався, що СРСР перестав
існувати… Та ці всі події — це
вже постфактум, закономірний результат або, якщо
бажаєте, „нагорода“ (але
точно не манна небесна, як
дехто любить говорити) за
тривале протистояння і жертовність багатьох українців у
відстоюванні права жити у
своїй вільній державі.
У 1992-му в нас з’явилася
державна символіка, у 1996му — Конституція і власна
національна валюта — гривня. Але наявність цих та инших „зовнішніх“ атрибутів
ще не свідчить про якісне
наповнення державної системи. Кажуть же — „декларативна незалежність“…
Дехто з оглядачів вважає,
що не додала міці нашій
державі й відмова від ядерної зброї у 1994 році. Загалом життя незалежної
України — це життя під
знаком або в очікуванні
реформ — економічної (від
адміністративно-планової
економіки до ринкової),
конституційної, податкової,
освітньої, пенсійної…

Визначальне
Загальнополітичні й загальноекономічні трансформації неминуче впливають на
наше щоденне життя — це
конкретні проблеми, труд-

нощі, як-от низький рівень
доходів чи послуг (освітніх,
медичних і т. д.). Це й формує
соціяльно-демографічне обличчя країни. Доводиться
констатувати, що за час незалежности, по-перше, нас
стало менше — з 52 мільйонів на початку 1992 року
до актуальних зараз 45,8
мільйонів, по-друге, маємо

з Евро — 2012. На рівні
суспільно-політичному —
це „касетний скандал“,
„справа“ Георгія Ґонгадзе,
Помаранчева революція,
газові суперечки з Росією, зовнішній держборг,
приклади порушення громадянських прав і свобод
тощо. Словом, приємного
небагато.

чимало серйозних „недуг“.
І не йдеться лише про хвороби як такі (поширені у нас
ВІЛ/СНІД чи туберкульоз),
а й про соціяльні недуги:
масова трудова еміграція
українців, „відтік мізків“,
корупція… Чи не від вирішення цих проблем безпосередньо залежить те, яким
буде наше завтра?

Крім того, з боку тієї ж
Европи є ще певне нерозуміння не зовсім послідовної
позиції, геополітичної розхристаности України: то ми
йдемо на Захід, то на Схід,
то прагнемо в НАТО, то хочемо бути нейтральними…
Зрештою ця непослідовність
є в різних площинах життя
країни, зокрема і у ставленні
до минулого. Та як би там
не було, безперечно, за час
незалежности знаковим
для України стало визнання
Голодомору 1932 — 33 років
геноцидом українського народу: Верховна Рада зафіксувала це законодавчо у 2006
році. Тут підтримали нас і
парламенти инших держав.

Ненайкращий
образ
Якщо іноземці формують
уявлення про Україну на
основі різних міжнародних
рейтингів (де, вона посідає, м’яко кажучи, невисокі
місця), повідомлень закордонних медій (де її позиція
найчастіше відсутня), то цей
образ не вельми привабливий. Усі звикли: в іноземців
наша країна асоціюється
насамперед із Чорнобилем,
Андрієм Шевченком, братами Кличками, Русланою і,
може, тепер ще (авансом)

Лад чи хаос
Але обмежитися переліченим — то було б спрощення.
Адже в нас є ті, що „держать
небо на плечах“, тримають
марку України. Може, це й
не такі відомі загалу люди,

як спортсмени чи політики,
проте саме вони конкретними справами додають
позитивних штрихів до образу нашої держави. Це
перекладачі (наприклад,
Віра Вовк, Ганна-Галя Горбач,
инші, завдяки яким наші
письменники заговорили зі
світом), науковці (як відомий
вчений-сходознавець Омелян Пріцак чи культуролог,
професор Римського університету „Ла Сап’єнца“ Оксана
Пахльовська). І цей список не
так просто вичерпати.
А ще ж є українські письменники і музиканти, яких
люблять за кордоном. Щоправда, „десантуються“ там
наші митці переважно самотужки. Тим часом оглядачі часто наголошують, що
без участи у міжнародних
мистецьких форумах, без
перекладацьких програм,
діяльности українських культурних центрів за кордоном
і т.д. — а про все це мала б
дбати держава — ситуація
якісно не зміниться. Власне,
відсутність плану культурної
„інтервенції“ у світ, продуманої іміджевої політики (тобто
вміння оперативно заявити
про свої позитиви і з власної
позиції потрактувати недоліки) — це, на переконання
експертів, основа невиробленого іміджу України.
Зрештою, сприйняття
нашої країни залежить не
тільки від держави, а й від
того, як ми репрезентуємо
її чужоземцям на рівні індивідуальних контактів. Бо ж,
за визначенням В’ячеслава
Чорновола, „Україна починається з тебе“, і незалежність, мабуть, теж починається з кожної окремої людини, котра своїми діями/
бездіяльністю, голосом/
мовчанням або впорядковує світ довкола себе, або ж
примножує безлад.
Ірина ШУТКА
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висока нагорода

Політехнік отримав премію Кабміну

У

Клубі Кабінету Міністрів України 23 червня відбулося нагородження найкращої молоді одними
з найпрестижніших у молодіжному
середовищі відзнаками — преміями
та почесними грамотами Кабінету
Міністрів України.

Світлина Наталії Павлишин

Серед нагороджених — аспірант
Львівської політехніки, президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович, якого преміювали у
номінації „за внесок у розбудову молодіжного руху“. Привітав усіх присутніх і
вручив нагороди міністр освіти і науки,
молоді та спорту Дмитро Табачник.
Цю премію Кабінет Міністрів
України надає з 2000 року. Відзна-

ку присуджують розпорядженням
Кабміну молодим людям, особливі
досягнення яких сприяють розвитку суспільно-економічного життя
України, її розбудові та утвердженню
міжнародного авторитету. Як і щороку премії отримали шістдесят найкращих представників молоді з усієї
України. Грошовий еквівалент кожної
премії, починаючи з 2007 року, встановлено у сумі 200 неоподаткованих
мінімумів (3400 грн).
Відзнаки вручають молодим людям віком до 35 років у шести номінаціях: за виробничі, наукові, творчі,
спортивні досягнення, за особисту
мужність і за внесок у забезпечення
розвитку молодіжного руху.

з нагоди дня молоді

археологічні розкопки

„Аудиторії“ оголосили подяку
нагоди Дня молоді 26 червня у Львівській обласній державній адміністрації
відбулося нагородження представників
молоді Львівщини. Подяку за активну громадську діяльність і культурнопросвітницьку роботу серед молоді, вагомий внесок у розвиток молодіжного руху
на Львівщині отримала й „Аудиторія“.
Згідно з розпорядженням голови
ЛОДА від 25 червня 2011 року №582, за
активну громадську діяльність і культурнопросвітницьку роботу серед молоді,
вагомий особистий внесок у розвиток
молодіжного руху на Львівщині та з нагоди Дня молоді почесними грамотами
ЛОДА нагородили найактивнішу молодь
Львівщини. Подяки голови ЛОДА оголошено також Первинній профспілковій організації студентів і аспірантів Львівського
національного аграрного університету та
Студентській раді Львівського інституту
банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
Молодь Львівщини від імени голови
ЛОДА Михайла Цимбалюка привітав
його заступник з гуманітарних питань

Світлина Ірини Шутки

З

Іван Стефанишин. У привітанні він наголосив на необхідності збільшення
представницької частки молодих людей
у державній владі та органах місцевого
самоврядування через залучення молоді до стажування. На завершення Іван
Стефанишин побажав молодим людям
впевнености у своїх силах і запропонував молоді зустрічатися, аби вирішувати
питання, які стосуються їхніх проблем і
реформування у державі.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

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

На пошуки
неандертальців
і кроманьйонців
Впродовж липня 2011 року
Колегія студентів і аспірантів
Львівської політехніки спільно
із Всеукраїнською молодіжною
громадською організацією
„Національний студентський
союз“ під науковим керівництвом Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича
НАНУ проводять археологічні
розкопки палеолітичної стоянки неандертальців та кроманьйонців поблизу с. Ігровиця
Тернопільської области.
Акцію підтримав своїм листом
до керівників вишів III — IV
рівнів акредитації з проханням
проінформувати представників органів студентського самоврядування та студентських
організацій вищих навчальних
закладів про проведення археологічної експедиції перший
заступник міністра освіти і
науки, молоді та спорту Євген
Суліма.
За додатковою інформацією
щодо участи в експедиції прохання звертатися до Володимира Шепітчака (тел.: 097-933-5252, 032-258-24-15, електронна
адреса: nsspress@gmail.com).

ч. 21-22 (2741-2742)
7 липня — 31 серпня 2011

громадські ініціятиви

В

цих селах „АВЕ-Львів“ поставила контейнери і безкоштовно раз у місяць
вивозить сміття.
У неділю, 26 червня, братчики
встановили хрест борцям за волю
України на горі Тетерівка. А також
провели конкурс на найкращу оповідь
про рідний край, традиційно зібрали
легенди тих країв.
На літо Студентське братство планує ряд цікавих заходів: на Купала в
Нижньому Синєвидному — святкове
дійство, виставу, феєр-шоу, традиційне пускання вінків, ватру, а наприкінці
липня відновлюватимуть криївки
на Львівщині. Завершальним цього
літа стане похід у Карпати „Шлях
широкий“.
У вересні знову відновлять проєкт
„Прийди і дізнайся“, який спрямовано
на ознайомлення студентів, переважно першокурсників, із музеями
Львова.
Наталія ПАВЛИШИН

увага: конкурс!

Б
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коротко

І просвітництво, і забави
ід початку літа
Студентське братство проводить ряд
цікавих заходів. Зокрема, 25 — 26 червня
Студентське братство
Львівської політехніки спільно з компанією „АВЕ-Львів“ та
Ротарі-клубом „ЛьвівЛеополіс“ провели акцію „Чиста вода“. Така
акція в селах Верхня
Рожанка і Нижня Рожанка (Сколівський
район) відбувається
п’ятий рік поспіль. Братчики є активними учасниками „Чистої води“ втретє.
― Разом із сільською молоддю та
дітьми ми прибирали береги річки
Рожанки, — розповідає співорганізатор акції, активістка Студентського
братства Олена Ерстенюк. — У рамках
акції також провели екоосвітню та
просвітницьку роботу. Щороку ми
пояснюємо дітям як впливає сміття,
а особливо пластик, на екологію. В

[молодіжна політика]

Омріяна Україна

лагодійний фонд „Україна-Русь“ до 20-річчя Незалежности України
готує збірник матеріялів про омріяну Україну.

Кожен охочий може викласти своє бачення майбутнього нашої держави і як його досягти у своїх статтях (до 5 — 6 друкованих аркушів).
Для Фонду дуже цікавим є бачення різноманітних напрямків державної політики — національного, економічного та соціяльного. Важливим є
погляд і на геополітичний підхід, думки про те як українці можуть стати
господарями на власній землі, як зупинити вимирання нації, стримати
масову еміграцію, відродити українську мову, культуру…
Матеріяли просимо надсилати до 20 липня на адресу Благодійного
фонду „Україна-Русь“: 79008, м. Львів, вул. Валова, 31 або ukrrusj@gmail.
com (з поміткою „проєкт Україна“). Кращі статті опублікують у збірнику і
на сайті Фонду www.duhvoli.com.ua.

30 червня у Львові відбулася акція „Від
акту відновлення до 20-річчя Незалежности“, присвячена 70-ій річниці
проголошення Акту відновлення
Української державности. У рамках
святкування відбувся марафон „Рідний
прапор нас єднає“ під час якого
львів’яни розгорнули синьо-жовте
полотнище, яке обійняло весь майдан
перед пам’ятником Шевченку; театралізоване дійство, яке відновило події
70-річної давности; концертна програма та багато инших цікавих заходів.
3 липня у Національний музеймеморіял жертв окупаційних режимів
„Тюрма на Лонцького“ відбулася відкрита лекція доцента Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидата історичних наук Івана
Патриляка на тему „Антиповстанська
боротьба: німці проти УПА“. На основі
німецьких, радянських та українських
документів науковець аргументовано
розповів про антинімецькі акції УПА
1943 — 1944 років.
В одному із львівських лісів знайдено
матеріяли архіву повстанців ОУН.
Ця знахідка стане частиною архіву
Центру досліджень визвольного
руху. За попередніми оцінками —
це документи одного з районних
проводів ОУН Пустомитівщини за
1948 — 1951 роки. Зокрема, це
інформаційні звіти, підпільні видання
ОУН (листівки, журнал „Ідея і чин“)
та „Квіти“ (розписки про отримання
повстанцями від селян матеріяльних
речей і продуктів в обмін на підпільні
гроші — бофони) та инші документи.
26 червня в урочищі Саліна у Добромилі тривали скорботні заходи, приурочені 70-ій річниці масових розстрілів мирного населення Галичини.
У поминальних заходах взяли участь
голова ЛОР Олег Панькевич, заступник міського голови Львова Василь
Косів, представники облдержадміністрації, керівництво Старосамбірського району, в. о. генерального
консула РП у Львові Анджей Дрозд,
почесний консул Канади у Львові
Оксана Винницька, почесний консул
Австрії у Львові Ярослав Наконечний,
делегації із Перемишля, Харківської
та Івано-Франківської областей та з
багатьох районів Львівщини. Цього
дня у п’яти церквах Добромиля відбулися поминальні панахиди за
жертвами репресій.
За матеріялами інформаґенцій
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родинні таємниці
ас відкриває нам таємниці минулого і дає можливість доторкнутися до них. Одну з таких таємниць 7 червЧ
ня 2007 року відкрили пластуни, віднайшовши прапор одного зі своїх куренів, який пролежав у землі 60
років. До створення і збереження цієї символіки Пласту мали стосунок три покоління родини Старосольських
та П’ясецьких

Прапор, який об’єднав покоління
Збереження задля
майбутнього
Людмила Рудко-Старосольська виросла в інтелігентній родині директора
гімназії міста Яворова. Після Першої
світової війни вона познайомилася з
Олександрою П’ясецькою-Процишин,
двоюрідні брати якої — Юрій та Андрій
були відомими „Лісовими Чортами“,
а згодом Андрій П’ясецький був міністром лісового господарства в уряді
Ярослава Стецька (його розстріляли
гітлерівці у 1941 році). Саме Андрій і
Юрій створили пісню „Прапоре Наш“,
яка й сьогодні є гимном пластових
прапорів.
Ці дві жінки з початком Другої світової війни, в часи найбільшої небезпеки,
переховували в себе прапор пластового куреня „Лісові чорти“. Вчителька музики Олександра П’ясецька-Процишин
була однією з тих, хто створив цей
стяг у 1927 році. Але у 1947 році через
загрозу репресій молоді патріотки вирішили заховати частину прапора, на
якій було зображено тризуб з пластовою лілейкою. Олександра П’ясецькаПроцишин та молоде подружжя Старосольських — Ігор та Людмила, розшили
прапор і „небезпечну частину“ заховали у скляному посуді та закопали в
підвалі будинку на вулиці Міцкевича
(тепер вулиця Листопадового Чину),
де в той час мешкали. Иншу частину
прапора та шнурок із кутасами пані
Олександра зберігала у себе вдома
майже півстоліття. І лише у 1989 році
віддала прапор своєму племінникові,
пластунові Олексієві П’ясецькому, який
забрав його до США, де він зберігався
до 2007 року.
За переказами, на освяченні цього
пластового символу 22 червня 1929
року в соборі Святого Юра був присутній сам Митрополит Андрей Шептицький. На той час пластові одиниці не
мали власних прапорів, тому присягу
на вірність на ньому складав не один
курінь, в тому числі і хорунжий Парісілюс (Юрій Старосольський), один із
засновників куреня „Лісові Чорти“. До
слова, серед багатьох символів цієї
організації на увагу заслуговують саме
прапори, які є гарантами карности та

вірности пластовим ідеям, непоборної
єдности всього пластового братерства.
Більшість їх було знищено, і лише невелика кількість збереглась у приватних
осіб, колекціях і музеях в Україні та за
кордоном.
Незадовго після цієї події, у 1949
році, Старосольських виселили з того
помешкання. Ігора Старосольського,
який лише у 1946 році повернувся із
заслання до Львова, заарештували, а
пані Людмилу з п’ятимісячною дитиною вивезли на пересильний пункт.
― Підставою для арешту Ігора стало те, що він був двоюрідним братом
Романа Шухевича. Цього для влади
СРСР було достатньо, — розповідає
у своєму останньому прижиттєвому
інтерв’ю Людмила Старосольська. —
Його засудили до 10 років ув’язнення.
У листопаді 1950 року вивезли на
Північ і кілька разів змінювали місце
ув’язнення. Остаточним став Норильськ.
Незадовго після арешту чоловіка
ув’язнили і Людмилу Старосольську.
― Для мене була страшна трагедія — опинитися з п’ятимісячною
дитиною в камері, де було 72 людей,―
розповіла пані Людмила. — У тюрмі на
Лонцького мене щоночі допитували як
давно я бачила Романа Шухевича. А
насправді я з ним навіть не була знайома. Дитина розхворілася, бо мене

годували тюлькою і чорним хлібом.
Потім я дізналася, що в такий спосіб
тиснули на мого чоловіка, щоб він,
чуючи дитячий плач, ставав „більш
говірким“.
Після загибелі Романа Шухевича
(5 березня 1950 року) Людмилу Старосольську 21 березня випустили з
тюрми. Це стало ще одним випробуванням, бо навіть близьке оточення
підозрювало, що пані Людмила не
витримала тортур і погодилася на
співпрацю з органами. Та й повертатися молодій жінці з немовлям не було
куди. Бо в квартиру, де вона мешкала
з чоловіком, одразу після їхнього арешту вселили сім’ю енкаведистів, не
повернувши Старосольським навіть
особистих речей.
― Мої батьки жили на Личаківській,
то я з тюрми пішла до них. Чоловік повернувся лише 13 червня 1956 року,
коли дитина вже йшла до школи, — з
болем пригадувала пані Людмила.

Віднайдення
пластунської реліквії
Роки неспокою, небезпек, переслідувань, тюрем відкинули спогади
про захований прапор. Лише на початку 90-х років цю тему підняв Олесь
П’ясецький. Він загорівся ідеєю віднайти прапор. Але через непорозуміння
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шукав ту квартиру на площі Міцкевича.
І лише у 2007 році за справу взявся
онук Людмили Старосольської Андрій
Котлярчук.
― Про прапор я довідався випадково, коли до нас знову приїхав Олексій
П’ясецький, — розповідає Андрій. —
На той час я вже давно був пластуном,
але жодного разу не чув цієї історії.
Пошук пластового знамена був
його першим проєктом з історії Пласту. Людмила Старосольська докладно
описала внукові як виглядав будинок
і підвал.
― За описами я досить легко визначив, який саме це будинок. Найважче
в усій цій справі було отримати дозвіл від власників житла, — пригадує
Андрій. — Ми дуже хвилювалися, що
там можуть жити люди, яким це все
буде чужим і ми не зможемо знайти
порозуміння.
На щастя, в тій квартирі мешкали
українці. Хоча спершу пластунам навіть не відчинили дверей, погрожуючи
викликати міліцію. Але коли 7 червня
2007 року хлопці прийшли з офіційним
листом від міськради, то жителька того
помешкання дозволила їм зайти в підвал і розпочати пошуки.

Через надзвичайні емоції Андрій
досі пам’ятає той день в деталях:
― Коли ми почали копати, то на місці, де, за розповідями бабці, мав бути
сховок, нічого не знайшли. Але саме
в той час до підвалу зайшов кандидат
історичних наук, тодішній голова товариства „Пам’ять“, зараз очільник КП
„Доля“ Ярослав Онищук, який фахово
долучився до розкопок. Він зауважив,
що, судячи із склепіння підвалу, вхідні
двері колись знаходилися на метр
далі, ніж тепер. І буквально 20 см під
землею ми дійсно знайшли розбиту
скляну аптечну банку, а всередині неї
вологий згорток тканини.
Хлопці навіть не розглядаючи знахідку (боялися, що вона розсиплеться), понесли згорток у пластову домівку. Понад
дві години тривало розгортання полотнища. З історичних книжок юнаки добре
знали як має виглядати цей прапор, то ж
коли відгорнули один кутик і побачили
напис „СКОБ“ (пластове гасло), то стало
зрозуміло, що це дійсно той прапор. За 60
років перебування у землі, стяг втратив
колір, мідні нитки вишивки дали окис,
але на ньому чітко було видно пластову
лілейку, символ Пласту — дубові листки
та напис куреня „Лісові чорти“.
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― Перш за все я приніс прапор
показати бабці, завдяки якій власне і
стала можлива ця знахідка, — пригадує
Андрій. — Моя бабця прожила лише
рік після цього, то щастя, що в останній
момент встигла все нам розказати.
Пам’ятаю вона була дуже вражена і
здивована, бо не вірила, що можливо
за стільки років віднайти реліквію.
Зараз прапор зберігається у львівському курені „Лісових Чортів“. Через
кілька місяців після його віднайдення
відбувалося велике святкування 85-річчя куреня „Лісові Чорти“, і з діяспори
привезли другу частину прапора та
шнур з кутасами, який знаходився аж в
Австралії. Ці дві частини стягу вправили
в раму під скло.
На сьогодні Пласт в Україні не володіє жодною реліквією такого зразка
та давности. Елементи однострою,
прапори чи відзнаки 20-х років — велика рідкість. Крім того, цей прапор
був першим прапором старшопластунського куреня. Він став зразком
для инших пластових стягів. Славень,
який виконують при посвяті кожного
прапора, був присвячений саме цьому
прапорові.
Наталія ПАВЛИШИН

пам’ять без агресії

22 червня у Львові поминали загиблих

22

червня у Львові відбулися поминальні заходи, приурочені
до початку Другої світової війни, які
пройшли під гаслами „Пам’ять без
агресії“, „Спротив без насильства“.

Світлини Наталії Павлишин

Зранку представники міської та
обласної влади, громадських організацій, львів’яни та гості міста прийшли
вшанувати загиблих у роки війни до
пам’ятника Жертвам комуністичних

злочинів. Квіти до пам’ятника поклали: мер міста Андрій Садовий, голова
ЛОДА Михайло Цимбалюк, голова ЛОР
Олег Панькевич, начальник ГУ МВС
України у Львівській області Богдан
Щур, начальник Управління Служби
безпеки України у Львівській області
Юрій Кіцул, прокурор Львівської области Віталій Ковбасюк, відомі львів’яни
Петро Франко, Олесь Гуменюк, Герой
України Юрій Шухевич, Ігор Калинець,

представник „Зарваницької ініціативи“
Богдан Панкевич та инші.
Звідти вся громада перейшла у
внутрішній дворик музею-меморіялу
„Тюрма на Лонцького“, де духівники
різних конфесій відслужили поминальну панахиду за загиблими під час масових розстрілів службами енкаведе 1941
року та гестапо у 1941 — 1944 роках.
Поминальні заходи відбулися і на місці
колишнього концтабору на Цитаделі.
Також у цей день у Національному
музеї-меморіялі пам’яти жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького“
відкрили виставку „Тріщина через усе
життя“, присвячену долі українських
остарбайтерів у Німеччині, які були
вивезені примусово нацистським режимом на роботу. Виставка розповідає
про долю 10 жінок остарбайтерів з
України, які пережили вивезення і, по
суті, рабство.
Експозиція працюватиме від 22
червня до 30 липня на другому поверсі
музею-меморіялу щоденно від 11.00
до 18.00. Вхід вільний.
Наталія ПАВЛИШИН
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високе мистецтво

П

оціновувачі високого мистецтва
мали нагоду 1 липня насолодитися надзвичайним концертом
„Opera viva“ Народного симфонічного оркестру Львівської політехніки
під керівництвом лавреата Всеукраїнського конкурсу диригентів
Назарія Яцківа.
Розпочався концертний вечір
„королевою опер усіх часів“ — увертюрою до опери „Кармен“ Жоржа
Бізе. Протягом усього вечора слухачі
мали чудову нагоду поринути у вир
класичної музики Жоржа Бізе (Хабанера з опери „Кармен“), Джоаккіно
Россіні (арія дона Базіліо з опери
„Севільський цирульник“), Джузеппе Верді (балада герцога з опери
„Ріголетто“ та пісенька герцога),
Вольфґанґа-Амадеуса Моцарта (арія
Лепорелло з опери „Дон Жуан“),
Джакомо Пуччіні (арія Лауретти з
опери „Джанні Скіккі“), Жан-Жака

презентація

Оффенбаха (баркарола з опери „Казки Гофмана“), Антоніна Дворжака
(арія Русалки з опери „Русалка“),
П’єтра Масканьї (інтермеццо з опери
„Сільська честь“), Гаетано Доніцетті
(романс неморіно з опери „Любовний
напій“) та українських композиторів
Костянтина Данькевича (речитатив
та арія Галі з опери „Назар Стодоля“)
і Семена Гулака-Артемовського (вступ
до опери „Запорожець за Дунаєм та
дует Одарки і Карася).
Оркестрове виконання шедеврів
світової музики доповнювалося неперевершеним голосом заслуженого
артиста України Олега Лихача (тенор),
Вероніки Посацької (мецо-сопрано),
Ігора Міхневича (бас), Олесі Бубели
(сопрано) та Ольги Муль (сопрано).
На завершення концерту оперні
співаки разом заспівали „Застільну“
з опери „Травіата“ Джузеппе Верді.
Майстерно вела концертну програму заслужена артистка України Іри-

Cвітлина Тетяни Пасович

„Opera viva“ для політехніків

на Швайківська, а організував вечір
директор Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки, заслужений
працівник культури України Степан
Шалата.
Наталія ПАВЛИШИН
Инші світлини з концерту —
на останній сторінці

„Балак“ людей слова

червня у львівській книгарні
„Є“ було гаряче. І не лише
тому, що на презентацію „Вибраного
листування…“ Оксани Забужко з Юрієм Шевельовим зібралося чимало
цікавих, а також і від тої неймовірної
енергетики, яка неодмінно панує
на зустрічах з відомою українською
письменницею.

Отже, „Вибране листування на
тлі доби: 1992 — 2002“ — це, власне, листування Оксани Забужко з
відомим мовознавцем-славістом,
літературознавцем, знаковою постаттю української еміграції Юрієм
Шевельовим (1908 — 2002). Його
життєва історія — незвичайна. Він
народився у Харкові в родині зрусифікованих етнічних німців, його батько
був генерал-майором російської
імператорської армії. „Відкривши“
у шкільні роки Україну і самовизначивши себе („я вибрав — українець“),
Юрій Шевельов плідно працював на
ниві, зокрема, й української науки,
своїми фундаментальними працями
(як „Історична фонологія української
мови“ та ин.) увів нашу мову в контекст світової славістики. Був професором Гарвардського, Колумбійського
університетів. У 2000-му отримав

Cвітлина Тетяни Пасович
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Шевченківську премію, гроші від якої
передав українській гімназії в Харкові.
Хтось визначає жанр „Листування…“ як філософсько-літер а
турознавчу працю, хтось — як епістолярний роман, а Оксана Забужко
називає його „живою історією на два
голоси“, „історією, написаною самим
життям“. Крім листів, у книжці є додатки і розлогі коментарі, покликані
ввести читача в контекст цього дискурсу (або „балаку“, за визначенням
Юрія Шевельова) двох „людей літератури, людей слова“.
Та перш, ніж діялог розгорнувся,
було знайомство: Оксана Забужко

пригадала, як на початках хотіла
сподобатись професорові, показати
свою ерудованість. Власне, для неї
Юрій Володимирович був утіленням „живої історії“, а спілкування з
ним (репрезентантом найстаршого
покоління радянських студентів) —
прямим зв’язком із 1920-ми, тобто
добою „розстріляного відродження“,
а відтак і „спробою стягнути до купи
різні виміри української культури“. У
книжці є й сюжети з 1990‑х, зафіксовано тогочасні спроби дерадянізації.
Це, на думку авторки, важливо, особливо з огляду на хронічні проблеми
українців з історичною пам’яттю.
З книжкою письменниця вже побувала в Харкові, Києві. Презентація,
зокрема, „розбудила“ харківську
громаду: медія присвятили постаті
Шевельова передачі, з’явилося кілька цікавих ініціятив — встановити
пам’ятну дошку вченому, перевидати
його праці, видати книжку „Харків
Юрія Шевельова“. Оксана Забужко
втішена, що Юрій Шевельов повертається в Україну, і таки має рацію: „зі
смертю ніщо не кінчається з того, що
є насправді важливе“, і життя продовжує писати розпочатий у „Листуванні“ текст…
Ірина ШУТКА
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бібліотека молодого українця
ановний читачу! Закінчився напружений навчальний рік і почалися канікули. Щоб літній відпочинок не
Ш
зводився лише до засмагання на сонці, а й став часом збагачення твоєї ерудиції, формування життєвої
позиції та естетичної насолоди від художнього слова, візьми в дорогу книжку

Для змістовного відпочинку і духовної поживи
„Минав шостий місяць мирного повоєнного життя…*
У центральний під’їзд елітного житлового будинку
письменників Роліт зайшли
двоє… П’ятий поверх, квартира № 70… Двері відчинила
хатня робітниця… Невдовзі
з’явився господар квартири й люб’язно запросив
відвідувачів до свого кабінету.
Жінка запоралася на
кухні, готуючи каву, але за
кілька хвилин до неї раптом
долинули підозрілі звуки,
схожі на глухі постріли. Вона
прожогом метнулася до кабінету й побачила жахливу
картину: гості тримали в
руках пістолети, господар
лежав на підлозі з простреленою потилицею, на
килим цідився багряний
струмок…
… Ранком усі газети —
українські та московські —
вийшли з некрологами
на перших шпальтах. Повідомлялося, що від рук
кривавих убивць загинув
відомий український поет,
керівник Спілки радянських
письменників України, лауреат Сталінської премії,
академік, директор Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії АН
УРСР … Максим Тадейович
Рильський. Під жалобними
текстами стояли підписи
найвищих керівників партії
та уряду, голів творчих спілок, академіків…
… Так — чи приблизно
так — розвивалися б події, якби вбивство очільника Спілки письменників
України, підготовка якого
тривала ще з весни 1945-го,
справді відбулося…
… Чим заважав радянській владі Максим Риль* тут і надалі: три крапки
означають наше скорочення

ський? І чому НКҐБ відклав
уже розроблений план усунення поета?“.
Відповіді на ці запитання, як і инші невідомі факти
з життя українських літературних класиків ХХ століття (М. Бажана, І. Кочерги,
П. Тичини, Ю. Яновського,
Остапа Вишні, О. Гончара та
ин.), яким тоталітарна система ламала хребти і долі,
дає науково-популярне видання „Таємниці письменницьких шухляд. Детективна історія української
літератури“ (автори С. Цалик, П. Селігей), яке вийшло
нещодавно в Інформаційноаналітичній агенції „Наш
час“.
Зрештою, за час державної незалежности України
з’явилося чимало літератури, як документальної, так
і художньої, з якої молодий
допитливий читач може почерпнути поживу для серця
і розуму.
Тим, хто цікавиться історією боротьби українців проти більшовицьких,
денікінських та инших
завойовників, окрім уже
відомого роману Василя
Шкляра „Чорний ворон.
Залишенець“, варто прочитати спомини осавула 1-го
куреня полку гайдамаків
Холодного Яру Юрія ГорлісГорського „Холодний Яр“
(К.: Історичний клуб „Холодний Яр“, 2010) та командира 1-го кінного полку
Чорних запорожців Армії
УНР Петра Дяченка „Чорні запорожці (К.: „Стікс“,
2010), історичний нарис
„Отаман Орлик“ сучасного
письменника, дослідника
тих часів Романа Коваля
(К.: Стікс, 2010), роман „Пекло на землі“ Віталія Юрченка (як дослідила директор музею історії Львівської
політехніки Анна Кос — його

справжнє прізвище Юрій
Галинський), написаний на
основі безпосередньої участи автора в національновизвольній боротьбі 20-х
років, ув’язнення в большевицьких катівнях, каторжних робіт у таборах
російської півночі, втечі з
них і важкої, сповненої неймовірних пригод, дороги
додому.
Жорстокий комуніс
тично-радянський режим
не щадив нікого. Вбогі духом особливо ненавиділи
українську інтелігенцію та
незалежних і гордих українських господарів. На цю
тему написано багато художніх і документальних
творів. Сьогодні згадаємо
найновіший — „Ізидора,
рідна сестра Лесі Українки:
від сталінських таборів до
еміграції“ В. Даниленка
(К.: Смолоскип, 2011), в якому вперше документально
розповідається про переслідування родини Косачів,
про долю наймолодшої із
сестер Лесі Українки.
Для усвідомлення своєї національної ідентичности цікаво прочитати
роман-дослідження в 3-х
томах Володимира Білінського „Країна Моксель,
або Московія“ (К.: Видво ім. О. Теліги, 2010) та
останню новинку сезону —
„Нагнітання мороку: від
чорносотенців початку ХХ
століття до українофобів

початку ХХІ століття“ Івана
Дзюби (К.: Видавничий дім
„Києво-Могилянська академія“, 2011).
У списку найновішої
літератури не можна не
згадати роман-антиутопію
з елементами детективу
„Час смертохристів. Міражі 2077 року“ Юрія Щербака (К.: Ярославів Вал,
2011), який, на нашу думку,
мали б прочитати всі громадяни світу — від школярів і
студентів до можновладців,
щоб не допустити катастрофи людства.
А про останні видання
Ліни Костенко можна й не
говорити — немає, мабуть,
людини, яка не читала її
геніяльних поезій, виданих за останні два роки:
„Берестечко“ (К.: Либідь,
2010), „Гіацинтове сонце“
(К.: Либідь, 2010), „Річка
Геракліта“ (К.: Либідь, 2011)
і першого контраверсійного
прозового твору „Записки
українського самашедшого“ (К.: А-ба-ба-га-ла-мага, 2011).
Дорогий друже! Хочеш
поділитися своїми враженнями про прочитане? „Аудиторія“ запрошує тебе до
обговорення цих та инших
книжок на своїх сторінках,
на круглих столах і читацьких конференціях, які редакція проводитиме з нового навчального року.
Марія БУЦМАНЮК
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коротко

Лицедійство, що допомагає
врятувати життя

Н

а сцені Першого українського театру
для дітей та юнацтва 25 червня відбулась прем’єра вистави у постановці Андрія
Сендецького за п’єсою Михайла Старицького „По-модньому“. Презентував її театр
студії культури та мистецтв „Спірограф“.
Студію культури та мистецтв „Спірограф“ заснував у 2003 році Львівський
обласний благодійний фонд „Торба“ в
рамках міжнародного проєкту „Високий
рівень культури — европейському місту“.
Одним із напрямків її естетичного виховання львів’ян (вік учасників студії від 5 до 100
років) є театральне мистецтво. Хоч театр
„Спірографа“ наразі своєї сцени не має, а
постановки здійснює у кабінеті площею 18
квадратних метрів у Будинку офіцерів, це
не заважає колективу демонструвати свої
напрацювання широкому загалу.
Виставу „По-модньому“ актори готували впродовж кількох місяців. Ця

п’єса — водевіль, поставлений згідно
канонів даного різновиду комедії. Сценографом та художником по костюмах
виступив сам режисер Андрій Сендецький. У виставі взяло участь вісім осіб
— половина трупи театру. Наймолодшій акторці, задіяній у виставі, десять
років — стільки ж, як і героїні, яку вона
грає. У виставі „По-модньому“, як і у
попередніх постановках театру, акцентовано увагу не тільки на грі акторів, а
й на якісних костюмах, які уподібнено
до історичного періоду сюжету, окремі
з них є автентичним вбранням. Вистава
розрахована на глядача будь-якого віку,
оскільки жарти, що лунають зі сцени,
цікаві й зрозумілі для всіх.
Показ спектаклю був благодійною
акцією, що вже традиційно для цього
колективу: кошти, зібрані під час вистави,
будуть передані родичам шестирічного
Дениса Бігея, який хворий на артрогрипоз.

фестивалимо

Культурне розмаїття для львів’ян

Т

ретій фестиваль культур „Львів
International“ відбувся всупереч проблемам із визначенням місця його проведення і холодно-дощовій погоді. Презентували свою культуру третього липня
у Парку культури імени Б. Хмельницького
приблизно 20 волонтерів із 11 країн світу.

4 липня відомому і популярному львівському композитору,
піяністу, педагогу БогдануЮрію Янівському виповнилося б 70 років. З нагоди ювілею
підготовлено урочистий вечір,
де прозвучали пісні композитора, розповіді про його працю, життєві спогади, відзнято
фільм про його феномен
творчости.
До 12 липня у Львівському
палаці мистецтв триватиме
спецпроєкт „КІНО: Жіночий
стиль“. Цей літній фестиваль
уже втретє відбудеться в
Україні завдяки ТМ Kotex.
Він за допомогою стрічок
„Жінка та чоловіки“, „Особливі стосунки“, „Пазл“,
„Відпусти“, „Турне“ представляє захопливу панораму
жіночих образів, характерів,
життів та поглядів.

Світлина Наталі Яценко

Організатором фестивалю виступила,
як і в попередні роки, міжнародна молодіжна організація AIESEC — найбільша та
найпотужніша неполітична, некомерційна організація, що розвиває молодь та
сприяє вирішенню суспільних проблем.
Мета фестивалю залишалась незмінною
— ознайомити львів’ян та гостей міста з
культурами та традиціями різноманітних
народів світу. Допомогти у цьому мали
іноземні стажери. Фест також прагнув
популяризувати українські культурні
надбання як невід’ємну частину світової
культурної спадщини.
Святкове дійство розпочалось після
обіду і тривало до пізнього вечора. На
сцені виступали представники з Бразилії,
Індії, Грузії, Китаю, Туреччини, Індонезії,
Малайзії та ин. і демонстрували свою
культуру за допомогою танців, співів, малюнків, національних костюмів та цікавих
презентацій. На столиках поруч можна
було скуштувати національні смаколики,

21 червня ті меломани, які
зійшлися на другому поверсі
„Дзиґи“, відчули неймовірний драйв від „Push Club
Orkestra“. Цікавий гурт,
вільний вхід, тому люду було
більше, ніж могла вмістити
арт-кав’ярня. За гарні пісні
і класний настрій дякуємо
Мар’яну Пирожку „Пиріг“
(гітара, спів, устна гармоніка),
FLOYD’у (бас), Всеволоду
Садовому (перкусія), Павлові
Мигалю (гітара), Павлові
Проціву (скрипка), Володимирові Бедзвіну (віолончель),
Юркові Ольхович-Новосадюку
(звукова всячина), Остапові
Костюку (труба, народні та
духові інструменти).

просто поспілкуватися з представниками
різних країн.
Львівські колективи народних танців,
хлопці з бойовим гопаком, гра на національних інструментах та виконання народних пісень — таке було представлення
України. Вечір культур завершився виступами рок-гуртів зі Львова, Тернополя
та Івано-Франківська.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

17 липня у Львові з єдиним
на всю Україну концертом
виступить японський гурт
MONO, легенда світового
пост-року. Концерт MONO
відбудеться у Львівській
обласній філармонії. Попередній тур тривав три роки,
музиканти об’їхали з концертами майже всі континенти,
та в Україні виступлять уперше. Музичною підтримкою
японцям стане польський
гурт New Century Classics.
За матеріялами інформаґенцій
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фестивальне літо

Забави і музика на всі смаки
Найближчими вихідними, 9 — 10 липня в місті Бережани Тернопільської
области пройде Фестиваль „Рурисько“. Впродовж двох днів там діятиме
мистецька поляна з майстер-класом
та продажем мануфактури. Першого
дня виступлять: „The Gee’s“, „ФЛАЄР“,
„Варка“, „Крик душі“, „Ху4“, „Чумацький
шлях“, „Opium“, „Сонце“, „Серцевий
напад“, „Оратанія“ та „Los Colorados“.
Другого дня — „Орандж“, „Абукасимові
капці“, „FAKTORIAL“, „Фіолет“, „Ріплей“,
„Грань“ „Цвіт Кульбаби“, „К402 Band“,
„Брем Стокер“, „Ролікс“ і „Антитіла“.
На літературному перформенсі можна
буде почути молодих майстрів пера.
Також виступлять театр тіней та світла
„Див“, театр „Де Жа Вю“, театр УКУ
„Різні люди” та „WIND OF CANGE —
інтерактивний екотеатр. Після заходу
сонця на любителів короткометражок
чекатиме нічний кінотеатр.
Фестиваль „АртПоле“ вкотре переїхав. Цьогоріч він пройде 12 — 16
липня в с. Уніж Івано-Франківської
области. Вже дев’ятий рік поспіль на
нас чекають лендарт, театр/перформанс, майстер класи із ковальства,
гончарства, виготовлення витинанок та
менш традиційні — музична майстерня, фото-майстерня, ранкові фізичні
вправи „Good morning, body“, тренінги
студії „Проти Ночі“, віджеїнг і навіть
журналістика. Музичною родзинкою
стане спільний проєкт тріо з Мінська
„Port Mone“ та української „ДахаБрахи“, почути який в Україні можна буде
лише тут, далі його вже запрошено на
кілька польських фестивалів, а „Перкалаба“ порадує гостей спільним виступом з польською „Паприкалабою“,
аматорським оркестром, що виконує
перкалабські композиції на виготовлених з овочів інструментах. Крім того,
на цьогорічному „АртПолі“ виступатимуть „Besh’o’droM“ (Угорщина), „Village
Kollektiv“ (Польща), „Feloche“ (Франція), „Dva“ (Чехія), українці „Пропала
Грамота“, „Зіра і Бадьян Сауна Сістем“,
„Фолькнери“ та ин. Музичні виступи
відбуватимуться на великій сцені-гнізді,
яка є одночасно і мистецьким об’єктом
— метафорою фестивальної взаємодії,
і функціональною конструкцією.
Двадцяту річницю свого існування
святкуватиме 15 — 17 липня фестиваль
„Тарас Бульба“, який традиційно відбудеться у м. Дубно. Фестиваль є конкурсом для молодих рок-виконавців.
Привітати Фестиваль із уродинами
приїдуть „Гайдамаки“, „Вій“, „От Vinta“,

„Анна“, „Кому Вниз“, „OРКЕstР Янки
Козир“, „Тол“, „Брем Стокер“, „niagAra“,
„Порцеляна“, „ETC“, „Гапочка“.
У с. Маринин Рівненської области
22 — 24 липня пройде відкритий молодіжний фестиваль „Горлиця“. Гості
фесту опанують боді-арт, плетіння з
рогози, народну вишивку, гончарство,
навчаться поліських народних танців
та виготовлятимуть ляльки мотанки та
вироби з дерева. Виступатимуть фольклорні колективи та етно-гурти: „Русичі“, „Камо грядеши“, „Чумацький шлях“.
Кілька останніх місяців ходять чутки
про фестиваль „Підкамінь“. Офіційної
інформації про те, чи відбудеться він у
2011 році, немає, проте в соціяльних
мережах кажуть, що він пройде 23 — 25
липня, де на великій сцені виступатимуть „ТІК“, „Юркеш“, „UNIA“, „Крапка“,
„BAndurbaND“, „Сонце“, „Мартові“,
„Перлина степу“, „Камо грядеши“, „Цвіт
кульбаби“, „Веремій“. Вхід на територію
фестивалю як завжди безкоштовний
для тих, хто у вишиванці.
29 — 31 липня ювілейний фестиваль „Славське-Рок“ узагальнить все
найкраще, що було напрацьовано
протягом попередніх чотирьох років.
Окрім насиченої музичної частини, як
завжди, організатори акцентують увагу
на мистецьку, екологічну та спортивну
складові. Музична програма формуватиметься із двох частини. На денній
сцені виступлять 10 молодих гуртів,
а на вечірній – всім відомі „Тартак“,
„Піккардійська Терція“, „Sztywny Pal
Azji“, „Los Colorados“, „Jack O’Lentern“
„ДримбаДаДзиґа“ і „WashingTones“.
Середньовічний фестиваль „ТуСтань“ запрошує 6 — 7 серпня. Кожен
гість зможе відчути себе справжнім
середньовічним лицарем — побачити
побут ІХ — ХІІІ століть, лицарські бої,
катапульту, відвідати майстер-класи

ремісників, спробувати себе на ігрових
майданчиках, навчитися давніх танців
та послухати середньовічну музику.
Смачний Тустанський чай для всіх уже
став традицією, а на наймолодших
чекатиме дитячий майданчик.
Мандрівний фестиваль „ЗАХІД“
відбудеться цьогоріч 19 — 21 серпня
на аеродромі Цунів, що за 20 км від
Львова. Музичне наповнення не залишить байдужим нікого, адже впродовж
трьох днів на сцену вийдуть відомі
українські та іноземні виконавці: „От
vinta“, „Роллікіс“, „Фліт“, „Квадраджесіма“, „Тінь Сонця“, „Димна Суміш“, „K402
band“, „Гуцул Каліпсо“, „O.TORVALD“,
„Обійми дощу“, „Ті, Що Падають Вгору“,
„Zapaska“, „Зелені сестри“, „На Відміну
Від“, „Діля“, „Крихітка“, „Юркеш“, „Фіолет“, „LЮК-дует“, „Кораллі“, „Холодне
Сонце“, „Merva“, „Bandurband“, „Оркестр Че“, „Мертвий Півень“, „Fakultet“,
„Механічний апельсин“, „Drumтиатр“,
„SCIANA“ (Білорусь). Окрім музики на
глядачів чекає аеро-шоу, літературна
сцена та инші несподіванки.
На вулицях стародавнього Львова
вчетверте пройде фестиваль фольклору „Етновир“. 20 — 24 серпня в центрі
міста відбудуться презентації костюмів,
музики і традицій різних країн не тільки
Европи, а й усього світу.
Міжнародний історично-музичний
фестиваль „Стародавній Меджибіж-2011“, як завжди, відбудеться у
фортеці XIV століття „Біла Либідь“ у
с. Меджибіж 27 — 28 серпня. В програмі фестивалю лицарські турніри,
відтворення масових битв, фольковий
концерт, вуличний театр, ярмарок, тематичні конференції, майстер-класи та
середньовічні розваги.
Орест КОНДРАТОВИЧ,
аспірант Львівської політехніки,
голова правління МО „Граніт“
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екскурсія
історії були чотири гетьманські столиці (Чигирин, Гадяч, Батурин і Глухів), кожна з яких внесла
Вна українській
свою дещицю в благородну справу розбудови національної держави. Але лише Батурин поклав своє життя
вівтар незалежности, загинув у нерівній боротьбі за гідне місце України серед народів світу

Місто гетьманської гідности
Як постав,
розвивався і впав
Батурин
У коштовному намисті Східної Чернігівщини одне з найдостойніших місць посідає
Батурин. Він розташований
на сто двадцять шостому
кілометрі шляху Кіпті — Глухів — Бачівськ. Сьогодні місто
є адміністративною одиницею Бахмацького району
Чернігівської области. Розташований на рівновеликій
відстані від районних центрів
Бахмача і Конотопа — 28 км,
від Чернігова — 120 км, від
Києва — 206 км.
Вигідне стратегічне розміщення, розбудована міська інфраструктура, а також
зростаюча політична залежність від Московії — все це
спричинило перенесення
столиці з Гадяча до Батурина.
У 1669 році за рішенням Глухівської ради гетьманом було
обрано Дем’яна Многогрішного, за резиденцію призначено Батурин. Новообраний
гетьман починає будувати
адміністративні приміщення,
вдосконалювати фортечні
укріплення, будувати церкви,
мости, дороги, формувати
адміністративну ієрархію.
Крім цього, саме Многогрішний в Батурині заснував
першу поштову станцію,
передовсім з метою спо-
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лучення з Москвою. Заслуга
Многогрішного ще й у тому,
що він юридично закріпив
перебування на гетьманській
службі найманих компанійських полків, що мало прогресивний характер. Наміри
об’єднати Правобережну
і Лівобережну Україну, непоступливість і прагнення
гетьмана проводити незалежну внутрішню і зовнішню
політику було розцінено
царатом як зрада. Внаслідок підтриманої царською
владою старшинської змови,
Многогрішного відсунули від
влади і вислали на довічне
заслання до Сибіру.
Наступник Многогрішного Іван Самойлович й собі
активно розбудовував Батурин. За кільканадцять років
сотенне містечко України
перетворилося на сильну
фортецю, визначний політичний, релігійний і культурний
центр.
Потужного імпульсу розбудові як Батурина, так і
України загалом, надав видатний гетьман Іван Мазепа.
Він добудував гетьманський
будинок на Цитаделі, побудував заміську резиденцію
на Гончарівці, яка вражала
навіть закордонних послів
своєю красою і довершеністю, Собор Животворящої
Трійці як головний храм Батурина. За спробу здобути

Палацово-парковий ансамбль К. Розумовського

незалежність від Московії великого просвітителя, полководця, громадського діяча і
мецената освіти та церкви до
нині шельмують анафемою,
проголошеною ще 300 років
тому Московською церквою
й владою, а Батурин у XVIII ст.
разом з мешканцями з наказу Петра І знищено дощенту.
Друге відродження Батурина є заслугою останнього
гетьмана „обох сторін Дніпра і Війська Запорізького“
К. Розумовського. Кирило
Григорович розпочав будівництво цілого комплексу
„Национальных строений“,
заснував у місті кілька мануфактур, які давали місцевим мешканцям робочі
місця і приносили прибутки
власнику.
Катерина ІІ поклала край
„золотій осені“ УкраїниГетьманщини, скасувавши
Гетьманат, знищивши Запорізьку Січ. За цих обставин
гетьману було заборонено перебувати в Батурині.
Тільки в 1794 р. К. Розумовський повертається до Батурина доживати свого віку.
Він будує для себе церквуусипальницю Воскресіння
Господнього та палацовопарковий ансамбль.
Після епохи Розумовського Батурин відігравав
роль імперського закутка, де
перебували військові табори,
процвітало сільськогосподарське виробництво. На
першу половину ХІХ ст. припадає розквіт бджільництва в
Батурині, заснування школи
бджільництва П. Прокоповича у с. Пальчиках. Саме
Прокопович, турбуючись про
долю своїх численних пасік,
заплатив за зміну проєкту
залізниці, що стало однією з
причин економічного занепаду Батурина в ХХ ст.
Як казковий птах Фенікс
відродився Батурин за остан-

[•]

Воскресенська церкваусипальниця К. Розумовського

нє десятиріччя. Чималу роль
в цьому процесі зіграв Національний історико-культурний
заповідник „Гетьманська
столиця“. Дякуючи державницькій позиції Президента
України Віктора Ющенка
(2005 — 2010 рр.), відтворено і відреставровано основні
об’єкти заповідника, вдосконалено інженерні мережі
міста.

Відкрийте для
себе Гетьманську
столицю!
Наразі Батурин є популярним
туристичним об’єктом. Цитадель Батуринської фортеці,
Музей археології Батурина,
церква-усипальниця К. Розумовського, Будинок Генерального суду Лівобережної
України, палацово-парковий
ансамбль К. Розумовського,
Миколо-Крупицький монастир — ці об’єкти розкажуть
небайдужому гостю про
злет і падіння гетьманської
столиці, про її сучасність і
перспективи.
П’ятнадцять років поспіль
на території заповідника тривають археологічні розкопки,
завдяки яким розгадано
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багато таємниць, що приховувала батуринська земля.
Окрім безцінної наукової
інформації археологи поповнили фондове зібрання
заповідника тисячами предметів музейного значення.
Саме археологічна колекція
заповідника стала основою
для створення нового Музею
археології Батурина, який з
22 січня 2009 р. відкрив свої
двері для відвідувачів.
Архітектурно-мемор і
яльний комплекс „Цитадель
Батуринської фортеці“, відтворений у 2008 р., яскраво
ілюструє вигляд найбільш
укріпленої частини міської
фортеці 1669 — 1708 рр.
Гетьманський будинок репрезентує реалії мурованої
архітектури другої половини
ХVІІ ст., а також інтер’єри
цього будинку, естетичні
смаки перших батуринських
гетьманів — Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича
та Івана Мазепи. У відтвореному приміщенні гетьманської скарбниці триває
робота зі створення музею
„Скарбниця“, де будуть експонуватися зразки монет та
инших грошових знаків від
першої князівської гривні і
до сьогодення.
Важливим об’єктом Цитаделі є замкова дерев’яна
церква Воскресіння Господнього, яка, по суті, є усипальницею героїв Батуринської
оборони 1708 р., останки
яких знайшли вічний спокій в
її крипті. В церкві екскурсанти зможуть помолитися за
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упокій душ невинно убієнних
батуринців, запалити свічку
пам’яти. З підвального приміщення церкви, очевидно
ще у часи оборони у 1708 р.,
прокладено підземний хід,
досліджений та відтворений
на автентичному місці в травні 2008 р.
Пам’ятний знак героїчним оборонцям Батурина, встановлений 2004 р.
за ініціятиви та сприяння
В. Ющенка, став першим
вшануванням пам’яти чотирнадцяти тисяч українців, які загинули в Батурині в 1708 р., відстоюючи
право українців мати свою
державу. Саме встановлення пам’ятного Хреста на
Цитаделі стало початком
відродження Гетьманської
столиці.
Мурована Воскресенська церква-усипальниця
останнього гетьмана України
К. Розумовського — яскравий зразок класичної архітектури початку ХІХ ст. — після
реставрації 2005 — 2008 рр.
радо приймає вірян та екскурсантів. Навпроти церкви
розташовано Майдан Гетьманської слави, основою
якого є пам’ятник „Гетьмани.
Молитва за Україну“ (автори
Микола та Богдан Мазури).
Палац останнього гетьмана України К. Розумовського,
блискуче відреставрований
в 2003 — 2008 рр. завдяки
українським меценатам —
С. Тарути, В. Пінчука, Р. Ахметова, Б. Тимонькіна, Ф. Шпига, Ю. Косюка, В. Богуслаєва,

Скульптурна група „Гетьмани. Молитва за Україну“
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Президент України В. Ющенко та академік Б. Возницький
оглядають експозицію палацу К. Розумовського

О. Омельченка, В. Матвієнка
під егідою Президента України В. Ющенка, ― перлина
„Гетьманської столиці“. Палац є єдиним творінням
видатного англійського архітектора Чарльза Камерона в Україні. В 2009 р. тут
створено експозицію „Українське відродження“, яка
надає відвідувачу ілюстровану інформацію про історію
будівництва, запустіння і
реставрацію палацу, видатних українських гетьманів, з
акцентом на постатях К. Розумовського, його родини,
а також видатних діячів —
сучасників К. Розумовського.
Щиро дякуємо та схиляємо голови перед Героєм
України Борисом Возницьким, моральний авторитет
та консолідуюча участь якого
стали запорукою музеєфікації гетьманського палацу.
Основою експозиції, яка
розгорнулася в палаці, стали
експонати, які були передані
саме з фондів Львівської національної галереї мистецтв.
Єдиним автентичним
свідком життя і діяльности
гетьманів Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи та руйнації Батурина
меншиківськими військами
в 1708 р. є будинок Генерального суду Лівобережної
України. Яскравий зразок
архітектури другої половини
ХVІІ ст. відреставровано в
2003 — 2005 рр. та в 2006 р.
музеєфіковано під однойменний музей. Експозиція
розповідає про історію судочинства ранньомодерної

України, родини Кочубеїв,
романтичне і трагічне кохання юної Мотрони Кочубей і
гетьмана Івана Мазепи.
Відпочити тілом і душею
можна в парку „Кочубеївський“, який є пам’яткою
природи місцевого значення. Парк створено на базі
природної діброви. Саме
його стежками ходили на
побачення закохані Мотря та
гетьман. Тут створено діючу
пасіку ім. П. Прокоповича, в
2007 р. посаджено яблуневий сад.
До охоронних зон заповідника належить і територія заміської резиденції
гетьмана Івана Мазепи на
Гончарівці, де є меморіяльна
плита на його честь. З архівних документів відомо, що
тут у 1692 р. було зведено
палац, церкву, господарчі
споруди, оточені земляними
укріпленнями з виступаючими бастіонами. Археологічні
дослідження підтверджують
ці відомості — в серпні ви
зможете стати учасником
хвилюючих відкриттів науковців з Чернігова, Києва, Торонто, Донецька, які
збираються кожного року в
Батурині на польовий археологічний сезон.
Відкрийте для себе Батурин, приїздіть до заповідника!
Наталія СЕРДЮК,
завідувачка відділом
науково-просвітницької
роботи НІКЗ
„Гетьманська столиця“
(спеціяльно для „Аудиторії“)
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баскетбол

У напруженій боротьбі здобули „срібло“

В

болівальники Харкова побачили
найкращі чоловічі баскетбольні
команди другого чемпіонату Студентської баскетбольної ліги України.
У сезоні 2010 — 2011 років майже
40 студентських команд України
боролися за кубок Всеукраїнської
баскетбольної студентської асоціяції
у чотирьох підгрупах: „Північ“, „Південь“, „Схід“, „Захід“. Кожну групу у
фіналі представляли по дві команди. Серед них у групі „Захід“ була й
команда НУ „Львівська політехніка“.
Шестиденний марафон за звання
найкращої студентської команди
України виявився вкрай виснажливим.
Давалися взнаки втома та нервова
напруга. Кожна команда намагалася
довести, що саме вона варта першого місця.
На першому етапі команди були
розділені на дві підгрупи. Львів’яни
проводили ігри у підгрупі „А“. Перший
суперник — команда ДУЕП з міста Дніпропетровська. Напружена боротьба
у першому періоді — і наші хлопці
попереду з рахунком 22:19. Другий
період виграють суперники — 21:18.
На перерву команди йдуть з рівним
рахунком 40:40. Після того, як тренер
Анатолій Заверикін вносить зміни в

командні дії, команда другу половину
матчу проводить впевнено і з емоційним підйомом. Третій період — 24:3,
четвертий — 37:9. Остаточний результат — 101:52!
Друга зустріч з командою НАУ
(Київ) починається з рівної боротьби у
першому періоді — 18:18, програшем
у другому — 20: 23 і в першій половині матчу — 38:41. Знову вносяться
корективи у командний план ведення
гри, і хлопці впевнено переграють
суперників: третій період — 33:19,
четвертий — 25:5 та виграш у зустрічі — 96:65.
Завершальна гра у підгрупі з командою КПУ міста Запоріжжя проходила за таким сценарієм: перший
період — нічия, 20:20, другий — 21:14
і відпочивати йдемо з результатом
41:34. У третьому періоді наші суперники зуміли переграти нас 23:14
і вийти вперед — 57:55. Четвертий
період був вирішальним — йде вперта, рівна боротьба за кожний м’яч. І
нашим хлопцям вдається переграти
суперників — 26:18, перемогти у зустрічі — 81:75 і у півфіналі зустрітися
з командою НТУУ „КПІ“ (Київ).
У півфіналі львів’яни поступаються
у першому періоді — 9:14, мирно закінчують другий — 17:17 і програють

першу половину матчу — 26:31. На
другу половину матчу політехніки
зі Львова виходять налаштовані побойовому, кожен гравець грає з максимальною віддачею, тож переграють
суперників з рахунком 19:10 (третій
період), 11:5 (четвертий період) і
остаточний результат — 56:46 та право
змагатись у фіналі за І — ІІ місця.
У фіналі львів’яни зустрілися з
командою НТУ „ХПІ“ (Харків). Напружена виснажлива боротьба проходила
за принципом „гойдалок“: перший
період за львів’янами — 11:8, другий
виграють господарі — 28:14, третій —
львів’яни — 26:17, четвертий — знову
господарі — 19:14. Але матч загалом
виграє і здобуває звання чемпіонів
НТУ „ХПІ“. Львів’яни стають срібними
призерами — Микола Полюляк (капітан команди, ІХХТ), Антон Давидюк
і Сергій Копил (ІГСН), Анатолій Кіт і
Микола Кавалерідзе (ІНЕМ), Єгор Кухарський і Павло Сніщук (ІІМТ), брати
Денис та Максим Тютюнники (ІБІД),
Микола Мазурок (ІКНІ). Бронзові
нагороди — у студентів КПУ міста Запоріжжя.
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного
виховання, майстер спорту

здоровий спосіб життя

Відпочинок — це зміна виду занять

Б

езперервна розумова праця в одному й тому ж напрямі призводить до відносно швидкої втоми. Щоб
не довести себе до хворобливого стану, необхідні вчасна
перерва в роботі, відпочинок. Без них неможливо зберегти здоров’я і прожити повноцінне життя. Велике значення
має раціональна організація відпочинку.
Відпочивати можна порізному. Ми пропонуємо
різні форми активного відпочинку, бо завдяки цьому
навчання у наступному
семестрі буде продуктивнішим. Вибираючи форму
відпочинку, треба завжди
орієнтуватися на своє самопочуття: враховувати стан
здоров’я, ступінь втомлюваности, вік, стать, а
також характер роботи. Так,
скажімо, після неспокійної
роботи треба, щоб у відпочинку переважав спокій,

після монотонної — різноманітність.
Під час канікул для зміцнення фізичного здоров’я
найкраще займатися плаванням (навіть звичайне
купання, зокрема, у морі,
допомагає боротися з наслідками хронічної втоми),
рибальством, пішохідними
екскурсіями, туризмом.
Розумне використання таких сил природи,
як повітря, сонце і вода
сприяють подоланню втоми і підвищенню працез-

датности у майбутньому.
Повітряні ванни допомагають організмові загартуватися, зміцнюють нервову
систему. Оптимальний їх
прийом — просто неба, в
тіні, на березі озера, річки,
а найліпше — біля моря,
де повітря має особливі
цілющі властивості. Повітряні ванни рекомендуємо приймати напіводягненими в русі, роблячи
зарядку чи граючи якусь
спортивну гру.
До засобів активного
відпочинку належать не
тільки фізичні вправи, але
й різні види розумової активности. Серед них на
чільному місці гра у шахи.
Відпочинок мусить бути
також культурним: крім

дискотек, варто відвідати
театри, музеї, піти в кіно,
на концерт тощо. Але найбільш позитивний вплив на
людину матимуть такі мистецькі твори й заходи, які
формують добрий настрій,
викликають сміх і радість.
І пам’ятайте слова
швейцарського медика
Самюеля Тіссо „Рух своєю
дією може замінити будьякий лікувальний засіб, але
жодні лікувальні засоби
світу не можуть замінити
дію руху“. Гарного вам відпочинку!
Віктор КОРЯГІН,
професор, заслужений
тренер України
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент, майстер спорту
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„Зупини щасливу мить!“

Л

іто дарує безмір позитивних емоцій і безліч чудових
митей. Злови найщасливіші моменти свого життя
спалахом фотокамери і поділися цим щастям з иншими,
взявши участь у традиційному фотоконкурсі від тижневика „Аудиторія“ — „Зупини щасливу мить!“.
Головні умови та вимоги до фоторобіт:
• авторами робіт мають бути лише студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі у форматі
не меншому, ніж 20×30 см, оформлені в паспарту;
• один автор може подати на конкурс не більше 5 робіт;
• фотографії подавати в друкованому й електронному

варіянтах із заповненою анкетою (анкету шукайте у
газеті з вересня);
• кожна робота мусить мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, пейзаж, макрозйомка, урбаністика та сюжетні фотографії
(номінації вказувати в анкеті).
Роботи приймаємо до 1 жовтня 2011 року за адресою:
Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229.
Докладнішу інформацію читайте в „Аудиторії“ з початку
навчального року!
Оргкомітет

Кросворд
Горизонтально:
3. Зірка литовського баскетболу. 5. У Стародавніх Афінах найвищий орган судової та політичної влади. 6. Пернатий символ
миру. 8. Подвійний квартет. 11. Установлений, визначений
для чогось час. 14. Календарний час якоїсь події. 15. Здатність
створювати в думках, свідомості якийсь образ, картину, дію.
17. Вид розважальної, переважно танцювальної музики.
18. Держава в Азії. 19. Теоретичні основи електротехніки.
21. Жувальна ґумка. 22. Окрема книжка збірки творів. 24. Велика неотруйна змія родини удавових. 26. Екваторіяльне
сузір’я. 29. Склоплавильний завод. 30. Газ, який утворюється
від дії електророзрядів на кисень. 31. Сталевий вузький брусок, який прикріплюють на шпалах. 32. Спеціяльна дерев’яна
скринька для тримання бджіл. 33. Угорський композитор.
34. Основна думка, що визначає зміст твору. 35. Ризикована
справа, шахрайський вчинок. 39. Жінка, у якої помер чоловік. 41. Штат у США. 43. Болгарська провидиця. 44. Літера
грецького алфавіту. 45. Французька естрадна співачка ХХ ст.,
справжнє прізвище якої Ґасьйон. 47. Невеликий автомобіль
підвищеної прохідности. 48. Убивця Авеля. 49. Місто в Індії,
столиця держави Великих Моголів. 50. Річка в Україні та
Румунії, ліва притока Дунаю. 53. Вид мистецтва. 55. Взаємна
домовленість про щось; договір, пакт. 56. Дерево, з плодів
якого отримують курагу, урюк. 57. Назва антифеодального
селянського повстання у Франції 1358 року.
Вертикально:
1. Спиртний напій, настоянка на полині. 2. Річка в Україні.
3. Шведський автомобіль. 4. Крупи, виготовлені з крохмалю.
6. Шах жінці короля. 7. Постанова, розпорядження глави
держави, що має силу закону. 9. Нелітаючий птах у Новій
Зеландії. 10. Велика проїзна дорога, шлях. 11. Внутрішнє
приміщення в автобусі, тролейбусі, літаку. 12. Спортивна
командна гра з м’ячем овальної форми. 13. Французький океанограф, винахідник акваланга. 14. Еспанський
художник-сюрреаліст, автор картини „Палаюча жирафа“.
16. Корабель Ясона. 20. Офтальмолог, очний лікар. 23. Супротивник у диспуті, дискусії. 24. Стіл учня. 25. Кінопремія
у США. 27. Кожні три хвилини боксу. 28. Мобільний телефон з Фінляндії. 36. Чоловічий парадний костюм з довгими
фалдами ззаду і вирізаними полами спереду. 37. Грошова
сума, яку видають в рахунок майбутньої платні за роботу.
38. Скам’яніла викопана смола хвойних дерев. 39. Сторінка
книжки, на якій немає тексту. 40. Висока вузька споруда, складова частина фортеці; башта. 42. Один з кращих

осінньо-зимових сортів яблунь. 44. Великий проміжок
часу з визначними подіями, явищами в суспільстві, природі. 46. Дійсна, не вигадана подія, дійсне явище. 47. Товариш, приятель, побратим. 51. Відомий вигук Архімеда.
52. Військовий конвой, охорона, супроводження. 54. Ім’я
індійського кіноактора Капура-старшого. 55. Гирло річки.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
― Ватсоне, ви приготували велику клітку?
― Так, але нащо нам ця клітка?
― Ми ж джентельмени! Сер Генрі Баскервіль розрахувався з нами?
― Розрахувався!
― Отже, час перевозити собаку на инше болото, до
иншого сера.
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[реклама та оголошення]

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом бакалавра ДВ № 002703 та
додаток, виданий Коледжем „Західноукраїнський колегіум“ на ім’я Стельмащук Наталії
Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Магери Михайла Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Шипки Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Даниленка Івана Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Старушкевич Юлії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ціхоцької Вікторії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Савчина Тараса Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пісоцької Катерини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Червак Марії Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кірик Ангеліни Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пілянської Вікторії Орестівни;

ч. 21-22 (2741-2742)
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утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Літвінчук Людмили Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Терендія Романа Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Демчик Ірини Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Паляниці Вікторії Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Василька Юрія Андрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Іванціва Остапа Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Малюги Данила Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кричевця Євгенія Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коник Соломії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Манецької Марії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Торохти Михайла Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Трофимчука Сергія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хорташко Ірини Андріївни;

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
7 липня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
8 липня — „Пахіта“ (балет). 18.00.
9 липня — „Набукко“ (опера). 18.00.
10 липня — „Лебедине озеро“ (балет).
12.00.; „Орфей і Еврідіка“ (опера).
18.00.
14 липня — „Наталка Полтавка“ (опера).
18.00.
16 липня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
17 липня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
7 липня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
10, 12, 15, 20 липня — „Останній гречкосій“.
18.00.
13 липня — „Коханий нелюб“. 18.00.
14 липня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
17 липня — „Неаполь — місто попелюшок“.
18.00.
19 липня — „Гуцулка Ксеня“, 18.00.
21 липня — „Троє товаришів“. 18.00.
22 липня — „Сто тисяч“. 18.00.
24 липня — „Невольник“. 18.00.

Камерна сцена
13 липня — „Завчасна паморозь“. 19.00.
17 липня — „Варшавська мелодія“. 18.00.

Львівська обласна філармонія
8 липня — Вечір музики Кароля
Шимановського. 19.00.
17 липня — Концерт японського гурту
MONO, а також New Century Classics
(Польща). 20.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
9 липня — Сольний орґанний концерт.
Солістка — Олена Мацелюх. 18.00.
10 липня — V Міжнародний фестиваль
орґанної музики „Діапазон“. Соліст —
Ґі Поупарт (Люксембург). 18.00.
16, 23 липня — „Орґанні та вокальні
перлини“. Солісти — Надія Величко
(орґан), Ірина Маковецька (сопрано).
18.00.
17 липня — V Міжнародний фестиваль
орґанної музики „Діапазон“. Солістка
— Ірина Цайтц (Швейцарія). 18.00.
24 липня — Сольний орґанний концерт.
Солістка — Надія Величко. 18.00.

утрачений студентський квиток
ВК № 07642138, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кузицької Юлії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ткачука Олександра Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мартинишин Катерини
Ігорівни;
утрачений диплом ТВ-І № 157337, виданий
Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Чорноус Андрія Омеляновича.

Реклама
в „Аудиторії“
Реклама на внутрішніх сторінках
газети розміщується блоками.
Частина
шпальти
Площа,

см2

Ціна, грн.

1

1/2

1/4

1/8 1/16

450 220

110

50

24

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 реклами — 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

[реклама та оголошення]
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Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимівровесників, котрі з’явилися на світ у липні:
• Леоніда Мусійовича Злотника (наукового співробітника НДЧ),
• Ігора Ярославовича Олексіва (кафедра вищої
математики),
• Мирона Романовича Щеглюка (кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих наукових дерзань та довголіття!

Конкурс мистецького плаката

Л

ьвівська політехніка і газета „День“ проводять
студентський конкурс креативно-мистецького
плаката, присвяченого 15-річчю газети „День“.
Участь у конкурсі можуть взяти як студентиполітехніки, так і вихованці инших вищих навчальних закладів Львова. Головне, аби вони виявили
по-справжньому самобутній підхід і професійну
майстерність, творячи в жанрі друкованого плаката.
Конкурс триватиме до 20 вересня 2011 року. Про
його умови, етапи проведення, технічні вимоги до
робіт та инші питання можна дізнатися на сайті Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки: iiec@polynet.lviv.ua

Книжкові видання тижневика „Аудиторія“ (нариспутівник „Музей історії Львівської політехніки“,
науково-популярне видання „Спадщина великого
будівничого. Професор Львівської політехніки Іван
Левинський (1851 — 1919)“ та Збірник публікацій
„На ниві української науки“) можна придбати в мережі книгарень видавництва Львівської політехніки:
Головний корпус — вул. С. Бандери, 12, тел.: 258-24-92;
1 корпус — вул. Карпінського, 2/4;
2 корпус — вул. Карпінського, 6;
4 корпус — вул. Митрополита Андрея, 5, тел.: 258-23-56.

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 3,26 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110631.

Дирекція та колектив Інституту архітектури
Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумують та висловлюють
щирі співчуття родичам та близьким з приводу важкої втрати — передчасної смерти
талановитого архітектора, старшого викладача
кафедри архітектурного проєктування, заступника директора Інституту архітектури
Романа Андрійовича Рудика.
Вічна йому пам’ять!

Колектив кафедри загальної хімії ІХХТ Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття докторантці
кафедри Оксані Іванівні Макоті з приводу смерти її
матері.

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 Ірини Шутки,
на останній — 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

„Opera viva“ для політехніків

