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Чи стане Львів  
екологічно  
чистим містом?

Вечір-реквієм:  
пам’ятаємо,  
поминаємо, молимось

Як впала імперія.  
Спогади учасника 
Біловезької зустрічі

Студентка ІГСН Ярина Возняк: 
„Я — дитя політехнічне!“
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Назарій Оніщук, студент шостого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Про розпад СРСР шкодують старші люди“
Я належу до покоління, яке народилося за „залізною завісою“, що-
правда наприкінці 80-х років. Про розпад „наддержави“ шкодують 
хіба старші люди. Але уявімо себе через 40 — 50 років в иншій 
країні, думаю, також будемо переконані, що теперішні часи кращі, 
бо тепер ми молоді. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[Ваша думка]

Що ви знаєте про Радянський Союз?
1 грудня минуло 20 років 

з того часу, коли наш на-
род на Всеукраїнському 
референдумі проголосував 
за незалежність україни. На 
голосування було вине-
сено одне питання — „Чи 
підтверджуєте ви Акт про-
голошення незалежності 
України?“

у референдумі взяли участь 
31 891 742 особи — 84,18% 
населення України, з них 
28 804 071 особа (90,32%) 
проголосувала за незалеж-
ність нашої держави, тим 
самим поставивши велику 
крапку в існуванні СРСР.

За двадцять років в україні 
відбулося чимало змін: у 
певній мірі змінився світо-
гляд людей, ми відчули 
себе европейцями, але, 
щонайважливіше, — вирос-
ло покоління, яке не знає, 
що таке відчуття страху, 
заборона бути індивідуаль-
ністю, не виділятися своїми 
вміннями і талантами, бути 
такими, як усі; покоління, 
яке висловлює свої думки, 
не озираючись по боках, 
щоб раптом хто не почув; 
люди, які не тільки прагнуть 
змін, але й самі їх творять.

Сучасна молодь знає достат-
ньо про історію сімдесяти-
літнього рабства в імперії 
зла. Адже вже 20 років ви-
вчає не міфізовану історію 
про старшого і молодшого 
брата, знає про злочини 
режиму проти українства, 
імена справжніх героїв, 
молиться на їхніх могилах 
та вшановує тих, чиї місця 
захоронення невідомі.

Всі опитані студенти, які на-
родилися або вже зроста-
ли в незалежній україні, 
усвідомлюють важливість 
історичного кроку 1 грудня 
1991 року і в їхніх молодих 
головах не виникає навіть 
думки про повернення в 
„міцні братські обійми“. 
Вони люблять свою не-
залежну Вітчизну і готові 
працювати для її розбудови.

Соломія максимович, студентка п’ятого курсу Інституту психології та 
права Львівської політехніки:

„Радянська система винищувала українців“
Нещодавно у Львівський політехніці відбувся вечір-реквієм, при-
урочений вшануванню жертв Голодомору — однієї з найбільших 
трагедій нашого народу. Геноцид проти української нації, гноблення 
і нищення української мови, народу, винищення інтелігенції, сти-
рання нашої культурної спадщини — наслідки тоталітарного режиму. Я не жила в Союзі, 
але вивчала історію і з дитинства батьки мене виховували патріотично. Переконана, що 
рішення про незалежність України було на часі. По-иншому просто не могло бути. 

Василь П’ядик, студент п’ятого курсу Інституту комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Треба було значно раніше вийти зі Союзу“
Нічого позитивного про об’єднання „братніх народів“ не можу 
сказати. Не було демократії, свободи слова. Ті люди, які шкодують 
за тими часами — це здебільшого старше покоління, в яких, мож-
ливо, ностальгія за молодістю, а, можливо, вони просто не готові 

сприймати зміни. Я жив в Радянському Союзі п’ять років, але майже нічого не пам’ятаю. 
Здебільшого про тодішні проблеми знаю зі слів батьків. Думаю, що нам треба було значно 
раніше вийти зі Союзу і позбутися всіх його традицій. Тоді ми точно жили б в иншій країні. 

андрій анчаківський, студент шостого курсу Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Це була країна заборон і обмежень“
Ми були відділені від Европи і цілого світу. Знаю, що в ті роки було 
дуже багато заборон, наприклад, ходити до церкви. Також у „великій 
державі“ був дефіцит всього, навіть найнеобхіднішого, традицією 
були величезні черги і купівля через знайомства, тобто „з-під при-
лавку“. Я народився за два роки до проголошення незалежности 
України, але завжди цікавився історією, багато інформації знаходжу 

в інтернеті. На моє переконання, референдум 1 грудня 1991 року — правильний крок. 

Іванна кушнірук, студентка третього курсу Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Відлуння тоталітаризму відчутне й сьогодні“
Пережитки тих часів ми відчуваємо на собі досі. Дуже важко змі-
нити мислення, менталітет людей. Радянський Союз відібрав у нас 
лідерський дух і лідерське мислення. В нас дуже мало ініціятивних 
людей. Можу сказати, що мої ровесники (я народилася вже в не-
залежній Україні) зовсім инші, ніж попередні покоління. 
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У Політехніці відбулася конференція 
„Об’єднані технології навчання“ 

в рамках Всеукраїнського освітнього 
туру „Майкрософт“, який проходить за 
підтримки Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. У Львові фа-
хівці „Майкрософт Україна“ розповіли 
учасникам, як за допомогою інформа-
ційних технологій можна поліпшити 
якість навчання та скоротити витрати на 
навчально-адміністративний процес.

― Роль інформаційних технологій 
у сучасному освітньому процесі важко 
переоцінити. Саме тому ми проводимо 
низку конференцій у різних реґіонах 
України, аби поінформувати освітян про 
нові технологічні можливості платформ 
Microsoft для вирішення найбільш акту-
альних завдань. Це допоможе створити 
конкурентоспроможний ринок освіти і 
підтримати інноваційно-орієнтованих фа-
хівців, — сказала керівник відділу з роботи 
із закладами освіти та науки „Майкрософт 
Україна“ Олександра Сизова.

Як повідомили у прес-службі Львівської 
політехніки, у форумі взяло участь 130 
представників вищих навчальних закладів, 
управлінь та відділів освіти Львівської, 
Волинської, Тернопільської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Чернівецької та Рівнен-
ської областей, а також компанії-партнери.

Учасників привітали начальник Голов-
ного управління освіти Львівської ОДА Ми-
хайло Брегін, ректор Політехніки професор 
Юрій Бобало та генеральний директор 
„Майкрософт Україна“ Дмитро Шимків.

Випускник Політехніки Дмитро Шим-
ків приєднався до фахівців „Майкрософт 
Україна“ у Всеукраїнському освітньому 

турі заради зустрічі зі сту-
дентами альма-матер на 
запрошення міжнародної 
студентської організації 
BEST (в рамках Інженер-
ного ярмарку кар’єри). 
Він поділився з ними сво-
єю історією успіху та від-
повів на запитання.

Під час львівсько-
го туру представники 
„Майкрософт Україна“ 
розповіли про актуальні 
продукти та рішення, які 
впроваджуються в освіт-
ній процес в Україні та за 
кордоном. Наприклад, у 
січні — травні 2011 року 
курс Microsoft „Цифрові 

технології“ в рамках програми „Партнер-
ство в навчанні“ освоїли майже 660 осіб. За 
цим показником Львівська область посідає 
перше місце на Західній Україні. 

Мета проєкту „Вчитель-новатор“ — 
підтримати викладачів, які впроваджують 
новітні технології в освіті. Спільно з Націо-
нальною академією педагогічних наук та 
МОНМС компанія „Майкрософт Україна“ 
щороку відзначає вчителів, які досягли 
найбільших успіхів у цій сфері.

Під час конференції фахівці „Майкро-
софт Україна“ розповіли також про инші 
проєкти, спрямовані на поліпшення освіт-
нього процесу. 

Багато рішень Microsoft вже впро-
ваджені й активно використовуються в 
українських вишах, зокрема у Сумському 
державному університеті, Вінницькому на-
ціональному технічному університеті, На-
ціональній академії державного управлін-
ня при Президентові України, Донецькому 
національному університеті економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Дні-
пропетровському університеті ім. Альфре-
да Нобеля та багатьох инших.

Окрім впровадження рішень для на-
вчання і співпраці, освітні установи за-
хідних реґіонів також активно протидіють 
піратському програмному забезпеченню. 
Переваги ліцензійного ПЗ уже відчули 
Львівська політехніка, Волинський наці-
ональний університет ім. Лесі Українки, 
Івано-Франківський національний техніч-
ний університет нафти і газу, Тернопіль-
ський національний педагогічний універ-
ситет ім. В. Гнатюка, управління освіти і 
науки Хмельницької облдержадміністрації 
та ряд инших структур.

Тетяна ПАСОВИЧ

новітні технології

„Майкрософт“ у Львівській 
політехніці
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до 9 грудня всі виші україни 
повинні оприлюднити свої 
правила прийому на сайтах 
та інформаційних стендах 
приймальних комісій. У мініс-
терстві завершено погоджен-
ня правил прийому до вишів, 
якими встановлено умови 
зарахування абітурієнтів на 
навчання та инші особли-
вості проведення вступної 
кампанії у вишах 2012 року. 

до 1 січня наступного року 
аграрні, медичні та тран-
спортні навчальні заклади 
перейдуть під управління 
міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту. Розпо-
рядження про перепід-
порядкування вишів, які 
раніше були підпорядковані 
иншим міністерствам та 
відомствам, уже підписано 
Кабінетом Міністрів. Усього 
в списку 51 вищий навчаль-
ний заклад I — II рівнів 
акредитації та 47 універси-
тетів і академій.

Львівський реґіональний 
центр оцінювання якости 
освіти завершив реєстра-
цію на пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання, 
яка тривала до 30 листо-
пада. Про це повідомляє 
сайт ЛРЦОЯО. Станом на 
1 грудня на пробне тесту-
вання прийнято 28066 заяв 
на участь у 43323 пробних 
тестах, з них оплачено 
16701 заяву. Зокрема, у 
Волинській області подано 
на тестування 7316 заяв, у 
Львівській області — 14647, 
Рівненській — 6103.

у мОНмС підписано наказ, 
яким затверджено кален-
дарний план підготовки та 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання на-
вчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступати 
до вишів україни у 2012 році. 
ЗНО-2012 розпочнеться 15 
травня (з хімії) та тривати-
ме до 7 червня (з біології). 
Додаткову сесію ЗНО буде 
проведено з 18 до 23 червня. 

За матеріялами інформаґенцій
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― Науково-дослідна ро-
бота студентів у Львівській 
політехніці є невід’ємною 
складовою навчального 
процесу, — стверджує Лілія 
Володимирівна. — Саме 
вона сприяє поглибленню 
і закріпленню студентами 
теоретичних знань, отри-
манню навиків проведен-
ня наукових досліджень, 
сприяє підвищенню якости 
підготовки та професійного 
виховання фахівців, здат-
них творчо застосовувати 
у практичній діяльності су-
часні досягнення науки і 
техніки. 

― Погодьтеся, попри те, 
що Політехніка має ста-
тус дослідницького уні-
верситету, це зовсім не 
означає, що всі студенти 
вступають до університе-
ту з бажанням та метою 
займатись науковою робо-
тою. Зрештою, поділ на 
спеціялістів та маґістрів 
після бакалаврату якраз 
і базується на схильнос-
ті студента до наукової 
роботи?
― В межах навчального 
процесу НДРС стосується 
усіх спудеїв. Йдеться про 
впровадження змістових 
модулів з основ наукових 
досліджень та основ техніч-
ної творчости, проведення 
семінарів, організації лабо-
раторних та практичних за-
нять на принципах поєднан-
ня стандартних робіт і робіт 
з елементами досліджень, 
виконання маґістерських 
кваліфікаційних робіт. А 
для студентів, зацікавлених 

наукою, НДРС реалізується 
у позанавчальний час. Це 
залучення студентів до ви-
конання держб’юджетних 
та госпдоговірних науково-
дослідних робіт, винахід-
ницької діяльности, робіт 
за міжнародними грантами, 
участь у наукових гуртках 
та проблемних групах, що-
річній студентській науково-
технічній конференції, Між-
народному молодіжному 
фестивалі науки „Litteris et 
Artibus“, Всеукраїнському 
конкурсі студентських на-
укових робіт тощо. Зокрема, 
впродовж 2011 року у НДР 
брали участь понад 5000 сту-
дентів, що становить чверть 
від загального числа студен-
тів денної форми навчання.

― У деяких інститутах 
працюють наукові гурт-
ки, почали відроджува-
тись студентські наукові 

товариства. Наскільки 
активна участь студен-
тів у їх роботі?
― Загалом у роботі студент-
ських наукових товариств та 
гуртків беруть участь понад 
200 студентів університету. 
Зокрема, в Інституті гумані-
тарних та соціяльних наук 
діє філософський гурток при 
кафедрі філософії та товари-
ство з документознавства 
при кафедрі соціяльних ко-
мунікацій та інформаційної 
діяльности; в Інституті теле-
комунікацій, радіоелектро-
ніки та електронної техніки 
при кафедрі електронних 
приладів діє гурток з фізичної 
і біомедичної електроніки, а 
в Інституті комп’ютерних 
технологій, автоматики та 
метрології на базі кафедр 
захисту інформації та без-
пеки інформаційних техно-
логій функціонує студентське 
науково-технічне товариство 
захисту інформації, инші 
проблемні групи, які діють 
при кафедрах університету 
під керівництвом виклада-
чів — наукових керівників.

― Студентська науково-
технічна конференція, 
різні наукові конкурси, кон-
ференції, семінари, гранти 

та стипендії — усе це дає 
можливість студентам 
займатися наукою, так 
би мовити, теоретично. 
Адже тут вони здебіль-
шого пишуть наукові ро-
боти, готують проєкти, 
доповідають, дискуту-
ють тощо. А чи мають 
можливість юні науковці 
ще зі студентської лави 
займатись конкретною 
науковою роботою, тоб-
то долучатись до фунда-
ментальних та приклад-
них наукових досліджень?
― Участь у конференціях 
та семінарах, подання заяв 
на конкурси є важливими 
аспектами наукової роботи 
та відображають результати 
практичної наукової діяль-
ности. Тому не слід ці речі 
розглядати окремо, вони 
лише взаємно доповнюють 
одна одну. На сайті „Наука“ 
http://nauka.lp.edu.ua, крім 
інформації про актуальні 
для студентів конкурси, 
конференції, виставки, се-
мінари, гранти, стипендії 
та про наукові перемоги 
студентів Львівської полі-
техніки впродовж останніх 
років, студенти також мають 
можливість ознайомитися 
з тематикою наукових до-
сліджень науковців універ-
ситету та обрати тему, до 
виконання якої бажають 
долучитися. Йдеться про те, 
що можна долучатись також 
до виконання проєктів на 
„чужій“ кафедрі, в науково-
дослідній лабораторі ї . 
Зрештою, зараз більшість 
актуальних досліджень ба-
зуються на принципах між-
дисциплінарности, тому 
багато студентів ставляться 
до цього з ентузіязмом та 
використовують можли-
вість навчитися системно 
підходити до розв’язання 
наукових проблем.

Спілкувалася  
Тетяна ПАСОВИЧ

[•] Під час роботи наукового гуртка з фізичної і біомедичної 
електроніки (керівник — доктор технічних наук, професор 
Олександр кожухар).

[СтудІї]
студентська наука

Молодь цікавлять міждисциплінарні 
дослідження

Грудень — місяць підсумків 
зробленого за рік. У цей час 

аналізують, що вдалося, що не 
встиглося, формують плани на 
майбутній рік. Із заступником про-
ректора з наукової роботи Лілією 
Жук говоримо про студентську 
науку у Політехніці — загалом та 
у 2011 році зокрема.
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„Вступила“ в Політехніку 
ще школяркою

„Дитя політехнічне“ — так жартома 
називає себе Ярина. І не тільки тому, 
що вона студентка Політехніки і тут 
працюють ї ї батьки, а й тому, що 
стіни університету давно стали для 
неї рідними: з 12 років відвідувала 
ансамбль народного танцю „Вірність“, 
брала участь у Шевченківських захо-
дах. Це був такий собі творчий вступ 
у Політехніку. 

Традиційний же відбувся пізніше: 
багато хто дивувався, чому Ярина 
не обрала технічну спеціяльність (як 
батьки). Та вона, випускниця гумані-
тарної гімназії, добре знала, що саме 
ї ї цікавить, — планувала отримати 
фах соціяльного працівника. А після 
другого курсу „несподівано для себе 
вибрала иншу, цікавішу й порівняно зі 
соціяльною роботою більш теоретич-
ну сферу — соціологію“.

Наука про дилеми
Ґрунтовні гімназійні знання, заці-
кавленість соціологічною пробле-
матикою, активність зробили своє: 
студентка вчилась на відмінно. Вже 
на першому курсі деб’ютувала на 
конференції — перше місце тоді стало 
для неї додатковим стимулом розви-
ватися в науковому напрямі. Дівчина 
зокрема зацікавилась морально-
етичними дилемами суспільства:

— У різні періоди суспільство по-
різному — більш чи менш лояльно 
— ставиться до питань, на які важко 
знайти однозначну відповідь, як-от 
розлучення, домашнє насильство, 
евтаназія, леґалізація легких наркоти-
ків, суїцид і т. д. З часом це ставлення 
може змінюватися. Міра сприйняття 
чи несприйняття суспільством тієї чи 
иншої соціяльної практики, дії окрес-
люється науковими термінами пермі-
сивности й рестриктивности. Власне, 
цими питаннями мене зацікавив мій 
науковий керівник — доцент кафедри 
соціології та соціяльної роботи Олег 
Богданович Демків.

Студентка досліджувала пробле-
ми суїциду, евтаназії, маніпуляції в 

рекламі. Свої напрацювання пред-
ставляла на конференціях, круглих 
столах, подавалась на різні стипен-
дійні програми:

— Цією проблемою в Україні за-
ймається мало науковців. Тут мені 
дуже допомогло знання англійської: 
одногрупник, який навчався в Ок-
сфорді, забезпечив мене відповідною 
літературою. Спочатку я досліджува-
ла сприйняття явища евтаназії в Укра-
їні. Як засвідчив аналіз соціологічних 
опитувань, для більшости українців 
евтаназія абсолютно неприйнятна, 
частина виправдовує її загалом, а ще 
якась частина (вона, до речі, кількісно 
зростає) — в окремих випадках. У 
маґістерці я поставила питання гло-
бальніше — про альтернативи евта-
назії (адже це лише один із можливих 
шляхів для невиліковно хворого). Це 
зокрема паліативна медицина, тоб-
то догляд за пацієнтами у хоспісах. 
Але в нас ця форма недофункціонує 
і недофінансується, адже хоспіси є 
збитковими інституціями. У Львові, 
наприклад, є один такий заклад, де 
у 2009-му було лише 30 лікарняних 
ліжок. Тож, можна констатувати, 

найкраще в нас діє таки домашній до-
гляд: коли хтось із рідних допомагає 
людині гідно дожити вік. 

З корабля не втечеш
Крім теорії, Ярина має і практичний 
досвід — це результат кількамісячної 
роботи в соціологічній агенції „Фама”. 
І хоч поєднувати навчання й роботу 
важко, але, як каже студентка, „з 
цього корабля уже нікуди не втечеш“. 
Зрештою, робота так захопила Ярину, 
що вона навіть (знову несподівано для 
себе) відкинула давній намір — стати 
викладачем:

— Передумала йти в аспірантуру, 
оскільки відкрились инші перспекти-
ви для професійного зростання: ціка-
ві проєкти, гарна команда. І крім того, 
я трохи втомилась вчитися (сміється). 
Та назовсім варіянт аспірантури не 
відкидаю. А робота соціолога мені 
подобається: постійна комунікація 
змушує стежити за тим, що і як ти 
говориш і що думаєш; осмислюєш 
серйозні проблеми, відкриваєш 
якісь раніше незрозумілі моменти у 
людських стосунках і т.д. — одним 
словом, ростеш як особистість.

На сцені
Так аналітично Ярина підходить не 
лише до науки і роботи, а й до кож-
ної справи, якою займається. Дуже 
цінує свій творчий досвід: вісім ро-
ків у „Вірності“ подарували багато 
знайомств, відкрили світ. Участь в 
ансамблі дозволила збагнути, що 
таке танець („пристрасть, експресія, 
самовираження“), навчила постійно 
працювати над собою („потрібно 
багато часу, зусиль, сліз, щоб на сцені 
все виглядало перфектно, злагодже-
но“). Зрештою, свою творчу натуру 
Ярина проявляла не лише в танцях, 
а долучалася до різних університет-
ських заходів (посвячення у студенти, 
День матері, Шевченківські читан-
ня). Також брала участь у конкурсі 
ім. П. Яцика, пишається перемогою 
на обласному етапі.

Ірина ШУТКА

особистість

Про що б не йшлося — навчання чи науку, роботу чи суспільні проблеми, танці чи літературу — про все шести-
курсниця ІГСН Ярина Возняк говорить з проникливістю психолога, критичністю соціолога, водночас цікаво 

і не без почуття гумору. Студенка має чимало здобутків, серед яких — диплом І ступеня на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році

„Я — дитя політехнічне“
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Від Львівської політехніки в робочій групі міської ради (на громадських засадах) з перевірки неприємних 
запахів, які поглинали місто влітку, бере участь доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин ІХХт 

Людмила Савчук. Про це та про наукові розробки кафедри ведемо з нею мову

[СтудІї]

У ситуації, що 
склалася, винні всі
— Людмило Василівно, 
чому цього літа львів’яни 
стали заручниками непри-
ємних запахів? 
— У ситуації, що склалася, 
винні всі. По-перше, будь-
яке підприємство має мати 
свої очисні споруди. Зви-
чайно, їм легше заплатити 
штраф, ніж придбати їх за 
великі гроші. За кордоном 
на придбання такого об-
ладнання банки дають під-
приємствам потрібні суми 
під малі відсотки на дуже 
довгі роки. На жаль, не у 
нас. Відійшла у минуле й до-
бра практика, коли підпри-
ємства будь-якого профілю 
(металообробної, харчової 
промисловости, хімічної 
тощо) не допускали до ро-
боти без бодай невеликих 
локальних очисних споруд, 
роботу яких перед скидан-
ням води в міські каналіза-
ційні системи, перевіряли в 
лабораторії.

Крім цього, своє слово 
сказала й погода: Львів 
перестав бути дощовим. 
Саме дощ у таких критичних 
ситуаціях змиває з поверхні 
забрудники, розбавляє ка-
налізаційні стоки і частково 
поглинає неприємні запахи, 
які доносяться із каналіза-
ційних люків. Колись про 
це дбали міські комунальні 
служби, висилаючи регуляр-
но машини для поливання 
вулиць водою, яка хоч част-
ково поліпшувала екологіч-
ну ситуацію. Нині ж, схоже, 
це теж мало кого цікавить.

Звичайно, значна частка 
у забрудненні довкілля на-
лежить підприємствам. Але 
якщо нема порядку в кана-
лізаційних системах, міські 
очисні споруди не можуть 
на повну силу виконувати 
своє завдання. Свою частку 

в удосконалення системи 
очистки води мав би вклас-
ти і міський водоканал, який 
отримує чималі штрафи від 
підприємств.

Через залпові скиди 
дуже токсичних стоків неві-
домого походження знище-
но мікрофлору технологіч-
ної лінії з очистки побутово-
промислових стоків. Лінія, 
яка, крім побутових стоків, 
очищає ще й промислові, 
не настільки потужна, щоб 
дати собі раду з високими 
показниками органічно-
го забруднення, високим 
вмістом аміяку, різних форм 
азоту, фосфату, поверхнево 
активних речовин тощо. Під 
час сильного неприємного 
запаху чергова перевірка 
виявила, що на міських 
очисних спорудах його було 
значно менше, ніж у місті.

Ще один важливий чин-
ник — відсутність у деяких 
районах міста каналізації. 
Тут досі користуються ви-
грібними ямами, фекальні 
стоки яких забирають асе-
нізаційні машини і скида-
ють у каналізаційні люки. 
Більшість цих люків у місті 
не обладнано гідрозатвора-
ми, тому гази піднімаються 
у повітря. Якщо додати до 
цього ще й те, що кришки 
люків час від часу крадуть, 
а під час ремонту вулиць 
вони теж були відкриті, то й 
будемо мати повну картину 
стосовно неприємних запа-
хів у довкіллі.

Відповідно до санітар-
них норм кожні пів року 
спеціяльні машини мали б 
дезинфікувати і промивати 
каналізаційні мережі. Ма-
шини дуже дорогі і місто 
наразі їх не має. 

— Чи вдалося комісії до-
копатися до суті справи?
—Нині ще йдуть перевір-
ки, стосовно того, що і де 

скидають підприємства, 
відповідні служби прово-
дять аналізи стоків стічних 
вод і газу. Робоча група 
міськради, до якої входять 
представники різних за-
цікавлених інстанцій, до 
кінця грудня має дати свої 
висновки і рекомендації, 
як вийти з цієї ситуації. Своє 
слово має сказати й міська 
прокуратура. 

Процес очищення 
буде значно 
спрощено

— Чи Ваша кафедра займа-
ється інтенсифікацією 
процесів очищення стічних 
вод?
— Так, цим питанням ми та-
кож займаємося. Нещодав-
но домовилася з керівни-
цтвом очисних споруд про 
те, щоб після нового року 
група студентів третіх — чет-
вертих курсів працювала в 
лабораторії міських очисних 
споруд. Співробітники та 
студенти проводитимуть 
дослідно-промислові ро-
боти для видачі рекомен-
дацій щодо реконструкції 
технологічної лінії очист-
ки промислово-побутових 
стоків. В нашому інституті 
в лабораторних умовах ці 
процеси вже вивчено. Наші 
дослідження дадуть змогу 
звільнити стічні води від 

тяжкої органіки, поверх-
нево активних речовин, 
сполук нітрогену і фосфа-
тів. Тоді процес очищен-
ня промислово-побутових 
стоків проходитиме значно 
ефективніше.

Над проблемою водо-
очищення працюють про-
фесор Зеновій Знак та його 
аспірант Роман Мних (за-
ймається інтенсифікацією 
процесів очищення ультраз-
вуком), доценти Оксана Ку-
рилець і Андрій Гелеш, наші 
маґістри і студенти. Очолює 
групу завідувач кафедри хі-
мії і технології неорганічних 
речовин професор Віктор 
Яворський.

Крім кондиціонування 
стічних вод, кафедра за-
ймається водоочищенням 
природних вод, зокрема 
підземних. Свердловинні 
води мають значно кращу 
якість, ніж поверхневі, але 
характеризуються високою 
твердістю, містять багато 
заліза. Досліджує очищення 
природних вод від сполук 
заліза аспірантка Ольга Ру-
бай. Якщо нам вдасться роз-
робити технологічні засади 
очищення води від заліза, 
то процес очищення буде 
значно спрощено, він буде 
ефективніший і якісніший 
від того, що пропонують 
нам нині виробники. 

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

наукові дослідження

Чи стане Львів екологічно чистим містом?
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„Робота шукає тебе!“ — 
під таким гаслом 30 

листопада пройшов V Інже-
нерний ярмарок кар’єри у 
Львівській політехніці. В 
рамках Ярмарку відбули-
ся виставки-презентації 
провідних українських та 
міжнародних компаній, 
які шукають молодих спе-
ціялістів. Цьогоріч до по-
літехніків прийшли пред-
ставники шістнадцяти ком-
паній. Серед них, зокрема, 
компанії: Procter & Gamble, 
„Світоч“, Nestle, Symphony 
Solution та багато инших 
відомих фірм.

Організатором Інженерного ярмар-
ку вже вкотре є локальний осередок 
міжнародної студентської організації 
BEST у Львові за підтримки Колегії та 
профкому студентів і аспірантів Львів-
ської політехніки. 

Інженерний ярмарок кар’єри — це 
виставка провідних компаній, роз-
рахована на студентів та молодих 
спеціялістів, які бажають зробити пер-
ший крок до своєї кар’єри. Компанії 
пропонують вакансії та стажування, 
а студенти мають можливість поспіл-
куватися з їхніми представниками та 
подати своє резюме безпосередньо 
роботодавцю.

― Головна ідея ярмарку — допо-
могти студентам дізнатися більше 
про можливості працевлаштування 
і зрозуміти, в якому напрямку роз-
виватися. Особливістю цьогорічного 
ярмарку є більша кількість компаній, 
порівняно з попереднім роком, та 
тренінги для студентів від профе-
сійних тренерів міжнародного рівня 
Анастасії Туманової та Павла Бачин-
ського на тему „Шлях до успіху“. 
Окрім цього, 29 листопада відбулася 
відкрита зустріч-тренінг „Емоційний 
інтелект“ із генеральним директо-
ром „Майкрософт Україна“ Дмитром 
Шимківим, а 30 листопада студенти 
зустрілися з дизайнером Оксаною 
Караванською та технічним дирек-
тором ІТ компанії Іваном Песіним. Ці 
люди поділилися з молоддю своїм 
досвідом досягнення успіху, — роз-
повів один із організаторів заходу, 
четвертокурсник Інституту економіки 
та менеджменту Андрій Якібчук.

― Думаю, що багато людей зна-
ходять роботу після таких ярмарків. 
На жаль, ми не ведемо якогось об-
ліку, але дізнаємося про це від зна-
йомих чи безпосередньо від самих 
студентів. Про успішність заходів 
можна робити висновки і з того, що 
в нас є багаторічні партнери, які що-
року беруть участь у наших ярмарках. 
Їхня зацікавленість свідчить, що вони 
дійсно знаходять кадри, — поділився 
думками співорганізатор події, сту-
дент п’ятого курсу Інституту приклад-
ної математики та фундаментальних 
наук Антон Семенюк. — Для мене ор-
ганізація Ярмарку кар’єри — це шанс 
довести самому собі, що я можу це 
зробити, а також допомогти студен-
там, бо я вірю, що ми своїми силами 
спроможні поліпшити життя молоді. 
Я вже третій рік поспіль долучаюся до 
організації цих ярмарків та багатьох 
инших акцій BEST. 

На відкритті V Інженерного яр-
марку кар’єри ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало подякував 
студентській молоді, яка належить до 
організації BEST за активну діяльність 
та за організацію ярмарків, за допо-
могою яких випускники Політехніки 
отримують змогу знайти роботу.

― Я переконаний, якщо випускник 
нашого університету знає іноземну 
мову, спеціяльність, яку опановує, і 
знає, чого хоче, то він завжди знайде 
собі роботу, навіть у такий непростий 
час, який є зараз на ринку праці, — на-
голосив Юрій Ярославович.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

29 листопада у Львові під час 
архієрейської літургії урочисто про-
голосили про створення Львівської 
митрополії уГкЦ та інтронізовано 
митрополита Львівського. Ним став 
архієпископ Львівський Ігор (Возь-
няк). Титул правлячого Львівського 
архієрея буде надалі „Львівський 
архієпископ і митрополит“. Ар-
хієпископство Львова піднесено 
до гідности Митрополії, а собор 
святого Юра у Львові оголошено 
архікатедральним собором Львів-
ської Митрополії УГКЦ. Першими 
митрополитами новостворених 
митрополій проголошено владику 
Ігора (Возьняка), архиєпископа 
Львівського, владику Володи-
мира (Війтишина), єпарха Івано-
Франківського та владику Василя 
(Семенюка), єпарха Тернопільсько-
Зборівського. Церемонію возве-
дення на престол Митрополита 
Львівського архієпископа Ігора 
(Возьняка) здійснив Глава УГКЦ 
Патріярх Святослав. 

Стали відомі переможці Всеукра-
їнської акції „Сім чудес україни“. 
Підсумки підвели 1 грудня. До 
переліку чудес України потрапили 
(за алфавітом): Аккерманська 
(Білгород-Дністровська) фор-
теця (Одещина), Алупкінський 
(Воронцовський) палац (Крим), 
Кам’янець-Подільська фортеця 
(Хмельниччина), Луцький Верхній 
замок (Волинь), Митрополичий па-
лац (м. Чернівці), Палац у Качанівці 
(Чернігівщина),Хотинська фортеця 
(Чернівеччина). 

З ініціятиви Львівського обласного 
центру соціяльних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 1 грудня перед 
пам’ятником І. Франку відбулася 
вулична акція до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІдом та толерант-
ности з людьми, які живуть із ВІЛ-
позитивним статусом. На площі 
із запалених червоних лампадок 
волонтери виклали стрічку-символ 
солідарности з Віл-позитивними та 
хворими на СНІД. Також роздали 
перехожим інформаційні листів-
ки й буклети. Акція мала більше 
інформативний характер, а її 
метою було нагадати громадськос-
ти про Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом.

За матеріялами інформаґенцій 

ярмарок кар’єри

Якщо випускник знає, чого хоче, 
то він завжди знайде роботу
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― Світ не знав таких жахливих років, 
які приніс на нашу землю ненависний 
більшовицький режим. Працьовитий, 
добрий, шляхетний український на-
род поніс жахливі мільйонні втрати. 
Ми не маємо права забути про те, що 
сталося на нашій землі, — цими сло-
вами розпочала вечір-реквієм жертв 
Голодомору 1932 — 33 років голова 
„Просвіти“ Львівської політехніки 
Христина Бурштинська.

З ініціятиви товариства „Молода 
Просвіта“, за підтримки Народного 
дому „Просвіта“ під керівництвом 
заслуженого працівника культури 
Степана Шалати у Львівській політех-
ніці 29 листопада відбувся скорботний 
вечір пам’яти українців, загиблих у 
роки Голодомору.

Особливістю цьогорічного вечора 
пам’яти стала інформаційна насиче-
ність. Тож усі присутні, а їх, на жаль, 
було небагато, мали можливість осві-
жити свої знання чи навіть доповнити 
новими фактами.

― Спочатку було слово і було те 
слово — „колективізація“. Слідом 
за ним почався голод. Український 
працьовитий селянин відчув на собі 
нечуване досі приниження, виражене 
через несправедливість, насильство і 
смерть. А ось ще ціла шеренга слів: 
„агітація“, „конфіскація“, „касація“, 
„екзекуція“, „реквізиція“, „експропрі-
ація“, „ліквідація“. І часто вимовляли 

дивне, як на мирний час, слово „штаб“, 
і звичним стало у вжитку гірке сло-
во — „мішечники“. Але ще перед тим 
побрели по шляхах України жебраки. 
Станції були запруджені знесиленим 
людом, який сподівався десь у світах 
знайти порятунок своїм опухлим з 
голоду дітям, а назустріч жебракам 
вирушали із сіл, припараджені прапор-
цями, червоні валки, вивозячи хліб, 
виметений до зернини з селянських 
комор. І тільки смерть зберігала свою 
назву. Нічого иншого на означення її 
не було вигадано, — страшні факти до-
носили до присутніх ведучі вечора. — 
Генофонд — нове слово у нашому 
суспільному вжитку. Що за ним стоїть, 
легше усвідомити, коли запитати себе: 
що ж забрали у могилу ті мільйони 
великомучеників голодного року. Не 
тільки те, що вони самі могли сотво-
рити на цьому світі, але й те, чого так і 
не передали нащадкам, А пішли най-
кращі і понесли зі собою найкоштов-
ніше, що є в нації — гени милосердя, 
справедливости, людяности і відваги, 
гени розуму, здоров’я, досконалости 
фізичної й духовної… Тож найголовніші 
ліки для нас зараз — правда, покута, 
національна свідомість, любов до 
ближнього і пам’ять.

Особливо цікаві свідчення про 
страшні події колективізації та Голо-
домору розповіла очевидиця трагедії, 
уродженка Горлівки Зінаїда Огулюк:

― У нас була багатодітна сім’я. Я 
дуже добре пам’ятаю розпач батьків, 
який принесла колективізація. Від нас 
до колгоспу забрали шестеро коней, 
три корови, дві свині з поросятами. 
Щоправда, одну свиню батько напо-
їв самогонкою і заховав у сіно, то так 
вдалося зберегти хоча б щось. Батькові 
погрожували, якщо добровільно не 
віддасть худоби, то втратить дітей.

Гостя вечора розповіла і про жа-
хіття голодних років. Зокрема про 
випадки канібалізму, які тоді не були 
рідкістю:

― Коли почався голод, батько заго-
родив парканом подвір’я, і нам, дітям, 
наказали не виходити з двору. Тоді 
дуже часто викрадали дітей. Багато 
жінок, збожеволілих від горя, ходили 
від двору до двору в пошуках своїх ді-
тей. Пам’ятаю, до нас також прийшла 
така молода жінка і переконувала мою 
матір, що я її дитина, яка зникла. 

У пам’ять жінки врізалася страшна 
картина — купа людських кісток, яку 
знайшов міліцейський загін недалеко 
від річки, де бавилася дітвора.

Під скорботне відлуння дзвонів 
студенти-політехніки з театральної 
студії „Хочу“ Народного дому „Про-
світа“ читали вірші. Доповненням 
стали музичні композиції у виконанні 
струнного квартету Народного дому 
„Просвіта“ та пісні у виконанні Народ-
ного ансамблю бандуристів „Заспів“. 
На завершення вечора „Аве Марія“ 
виконала керівник ансамблю Христи-
на Залуцька.

Завершився вечір-реквієм вшану-
ванням пам’яти всіх загиблих у страшні 
роки Голодомору хвилиною мовчання 
і запаленням свічок біля головного 
корпусу Львівської політехніки.

Після цього всі охочі мали можли-
вість взяти участь у загальноуніверси-
тетській панахиді, яку відправив голо-
ва Центру студентського капеланства 
отець Богдан Грушевський у храмі 
Святого Олексія. Після Божественної 
літургії студентська молодь ще раз 
пом’янула загиблих, запаливши свічі 
пам’яти біля скульптури Богородиці 
на території студмістечка. 

Наталія ПАВЛИШИН

вечір-реквієм

Пам’ятаємо, поминаємо, молимось…
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Для кожного студента-нельвів’янина 
завжди актуальне запитання: „Де 
жити?“ Варіянтів не так вже й багато: 
„на квартирі“, в гуртожитку, в родичів 
або кожного дня доїжджати до Льво-
ва. Розглянемо перший варіянт: які 
переваги і недоліки життя „на квар-
тирі“, чи вигідно це і як винайняти 
квартиру за помірну ціну?

Студенти третього курсу Інституту 
архітектури Львівської політехніки Ігор 
Костін та Реджеп Мишієв винайма-
ють квартиру у Залізничному районі 
Львова. Ігор родом з Підволочиська 
(Тернопільщина), а Реджеп — з Ашґа-
баду (Туркменістан). За двокімнатну 
квартиру поблизу торгового центру 
„Скриня“ хлопці платять 1500 гривень 
оренди та окремо — за комунальні по-
слуги. Житло знаходиться на третьому 
поверсі чотириповерхового австрій-
ського будинку. 

— Після вступу до університету 
поселитися в гуртожиток не зміг — 
бракувало місць, — каже Ігор, — тому 
змушений був шукати квартиру. А те-
пер звик і виїжджати звідси не планую.

Реджеп переїхав до Ігора після 
трьох років життя в гуртожитку. 

— У гуртожитку, звісно, пожити 
варто, адже там навчишся бути само-
стійним. Але з часом постійний шум 
втомлює. Тепер ось вирішив пожити 
на квартирі, — поділився думками 
іноземний студент. 

Місць у гуртожитках бракує майже 
у всіх львівських вишах. Передовсім 
поселяють пільговиків та тих, хто живе 
далі як 50 км від обласного центру, 
хоча і для них не завжди є місце. Тому 
иншого виходу як винаймати квартиру 
у таких студентів немає. 

Третьокурсниця Львівської по-
літехніки Анастасія Сарахман живе 
поблизу церкви св. Анни із 62-річною 
господинею. Щомісяця платить 500 

гривень за окрему кімнату, в якій є 
все необхідне. 

— З господинею я добре ладнаю, 
буває вечеряємо разом. Звісно, приво-
дити компанії не дозволяє, але ніколи 
не влаштовує сварки через дрібниці. 
Скажу точно, що ідеальних господарів 
не буває, — усміхається Настя. 

З одного боку, життя з господинею 
одразу ж унеможливлює бурхливі 
вечірки і безліч захмелілих однолітків 
в домі, а з другого — ви можете бути 
впевненими, що після пар вас ніхто не 
потурбує і не буде лізти із зайвими за-
питаннями. У такому разі спокій і тишу 
вам забезпечено.

Першокурсник Інституту економіки 
та менеджменту Олег Брославський ви-
наймає квартиру за 10 км від Львова ― 
у селі Підберізці поблизу Винник. За 
половину будинку платить 400 гривень. 
У його розпорядженні кімната, кухня, 
ванна і туалет. Щодня Олег платить 
шість гривень за проїзд і добирається 
до Львова не більше ніж пів години.

— Поселяючись за містом, треба 
звертати увагу на розташування ав-
тобусної зупинки. Ходити від неї до 
будинку пів години щодня не хочеться. 
Така оренда значно дешевша, ніж у 

Львові, але має той недолік, що допіз-
на у Львові не затримаєшся, бо марш-
рутки їздять максимум до одинадцятої 
вечора, а таксі дорого коштує, — ді-
литься досвідом Олег.

Такий варіянт проживання не над-
то зручний для студента, проте, якщо 
бракує місця у гуртожитку, він цілком 
може підійти як тимчасовий. Довго за 
містом жити не хоче ніхто, як через 
постійні витрати на проїзд, так і через 
нестачу спілкування з однолітками.

— Тепер студенти стали надто ви-
багливими. Більшість не хоче жити з 
господинею, тому шукають окреме 
житло, — розповідає ріелтор Наталя 
Черкас. — Найбільший попит мають 

однокімнатні квартири з автономним 
опаленням, холодильником, меблями, 
телевізором, пральною машиною. Їх 
винаймають, зазвичай, на двох. 

Від професійного „шукача“ квар-
тир Наталі Черкас ми також дізналися 
кілька важливих для студентів фактів.

— Що найперше впливає на вартість 
квартири?
― Найперше — район розташування 
житла. Зрозуміло, чим ближче до цен-
тру, тим дорожчі квартири. Також гос-
подарі розуміють, що за квартиру, яка 
розташована неподалік навчального 
закладу, студент зможе заплатити біль-
ше. Мають попит, зокрема, квартири 
на вулицях Бандери, Богуна, Сахарова, 
Митрополита Андрея, Героїв УПА — ті, 
що недалеко від Львівської політехніки. 
Також ціна зростає, якщо у помешканні 
зроблено ремонт чи є побутова техніка.
— А чи ставлять господарі якісь 
умови до поселення?
― Для господарів краще, якщо на квар-
тиру поселяються дівчата. Тоді вони 
впевнені що помешкання буде чистим 
та охайним. Але більшість господарів 
таких умов не ставить. Помітно й те, 
що більшість господарів бояться посе-
ляти у своїх квартирах іноземців. Наші 
громадяни ставляться до них з певною 
пересторогою. Таким студентам важче 
знайти житло, хоча заплатити вони 
можуть і вдвічі дорожче.

— Студенти скаржаться, що зна-
йти житло в серпні, перед почат-
ком навчального року, практично 
неможливо. Чому так?
― Зазвичай студенти починають шу-
кати квартиру за місяць до початку 
навчального року. Особливо це сто-
сується першокурсників, які в паніці 
обдзвонюють всі аґенції нерухомости. 
Насправді, не  треба поспішати, а 
потерпіти місяць-другий. У жовтні-
листопаді ціни вже значно нижчі і зна-
йти квартиру немає жодних проблем.

Артур БОБРИК, 
студент третього курсу ІКНІ 

Львівської політехніки 
Далі буде

Проблеми приїжджих студентів

Найбільший попит мають однокімнатні квартири з 
автономним опаленням, холодильником, меблями, 
телевізором, пральною машиною. 

[мОЛОдІжНа ПОЛІтика]
устами студентів

Пропонуємо увазі читачів авторський проєкт студента Львівської політехніки артура 
Бобрика „Проблеми приїжджих студентів“. Запрошуємо всіх небайдужих поділитися 

своїм досвідом 

Дослідження перше. Життя на квартирі



10 ч. 37 (2757)
8 — 14 грудня 2011

— Це справді одна з найважливіших 
подій ХХ століття, подія світового 
масштабу, яка до сьогодні недооці-
нена, непроаналізована істориками. 
Керівники трьох держав за один день 
зруйнували нелюдяну й жорстоку ім-
перію, яка десятиліттями (і в царські 
часи, і в радянський період) фізично, 
психологічно нищила людей і нашу 
націю, її свідомість, мову, культуру, 
гідність. На те, щоб імперія впала 
саме тоді, була Божа воля. Як і на те, 
щоб усе відбулося мирно, безкровно. 
А треба сказати, у Біловежі дехто таки 
„очікував“ десанту з Москви, та все 
обійшлося — тихо поховали страшного 
монстра.

Але якщо існування імперії — юри-
дично створеної структури — також 
юридично можна припинити, то її іде-
ологія, традиції і кадри залишаються. 
Маємо приклад України, де імперські 
сили й психологія все ще працюють. 
Мова не тільки про комуністичну 
партію, якій давно місце на марґінесі. 
Проблема в тому, що апологетів цієї 
ідеології маємо на різних державних 
посадах і в різних органах влади — 
міністрів, голів комітетів, різних асо-
ціяцій та організацій. У Верховній Раді 
чимало депутатів працює „кнопко-
давами“, бігає з фракції у фракцію в 
пошуках більшої наживи… Тому одна 
справа — зруйнувати імперію, инша 
— виховати нову владну еліту, без ім-

перського накипу і рабської психології. 
Зрештою, заручником цієї психології 
є і наш народ, який не використовує 
своє конституційне право на слово, 
голос, виступ, не спроможний наразі 
створити громадянське суспільство. 
Покладається на Бога. Але цього 
замало. Адже Бог дає розум, силу, 
кмітливість, аби людина захищала свої 
права й інтереси.

— Чи можна назвати Біловезьку зу-
стріч кульмінацією у процесі падіння 
Союзу?..
— Так, це була кульмінація тривалого 
процесу розвалу імперії, який почався 
у 1989 році (а може, навіть раніше): 
розправа під час демонстрації у Тбілісі 
в 1989-му, січневі розстріли у Вільнюсі 
й Ризі  1991-го, зрештою, створення 
Народного Руху України й т. д. А вже 
після серпневого перевороту ГКЧП у 
Москві у нас з’явився шанс проголо-
сити незалежність. На грудень 1991-
го і Росія, й Україна вже проголосили 
свою незалежність, мали президентів 
(Б. Єльцина й Л. Кравчука відповід-
но), але попри це імперія — СРСР на 
чолі із Михайлом Горбачовим — все 
ще існувала. Той конфлікт мусили 
розв’язати — Союз мав припинити 
існування. Зрештою, ця імперія, як і 
всі попередні, була приречена на роз-
пад. І той момент було зафіксовано 
в Біловежі в „Угоді про створення 

Співдружності незалежних держав“: 
„Ми, Республіка Бєларусь, Російська 
Федерація (РРФСР), Україна, як дер-
жави — засновники Союзу РСР, що під-
писали союзний договір 1922 року… 
констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт 
міжнародного права і геополітична 
реальність припиняє своє існування“.

За короткий проміжок часу инші 
союзні республіки проголосили неза-
лежність і теж підписалися під угодою. 
Верховна рада Союзу припинила своє 
існування, М. Горбачов подав у відстав-
ку. Біловезька зустріч започаткувала й 
инший процес, апогею в якому ми ще 
не досягли, — це створення справді 
правової соціяльної демократичної 
Української держави.

— Над чим Ви особисто працювали 
у Біловежі?..
— Кілька слів про передісторію зу-
стрічі. Станіслав Шушкевич запросив 
Б. Єльцина до Біловежі на полювання, 
вони мали обговорити забезпечення 
Білорусі енергоносіями. Дізнавшись 
про зустріч, Вітольд Фокін посприяв, 
аби на неї запросили і Л. Кравчука. 
Про те, що як представник Народної 
Ради (яка тоді була провідною силою 
у ВР) я маю їхати у Біловежу, дізнався 
напередодні. Мета поїздки мені була 
невідома. Як й иншим. Українську 
делегацію очолював Президент Л. 
Кравчук, у її складі також були Голова 
Ради Міністрів Вітольд Фокін, Надзви-
чайний і Повноважний посол України у 
РФ Володимир Крижанівський, голова 
Держкомресурсів України Анатолій 
Мінченко.

Аналіз тих подій свідчить, що в цій 
зустрічі була зацікавлена насамперед 
російська сторона, зокрема Б. Єльцин, 
який як президент РФ через зверхність 
М. Горбачова не мав відповідної сво-
єму статусу свободи дій. Тобто, Союз 
зруйнували самі росіяни. Вони їхали 
до Біловежі для цього, попередньо 
підготувавшись. Їхали на полюваня, а 
по дорозі готувалися до припинення 
двовладдя в Радянському Союзі…

7 грудня ввечері росіяни з біло-
русами погодили текст угоди. Мене і 
В. Крижанівського з нею ознайомили 

доленосний день історії

[СуСПІЛьСтВО]

для багатьох молодих людей події грудня 1991 року в Біловежі, де було задо-
кументовано розвал СРСР, — сторінки підручника. Як же все було насправді? 

Розповідає безпосередній учасник Біловезької зустрічі — доктор біологічних наук, 
професор, академік НаН україни, почесний директор Інституту екології карпат НаН 
україни михайло Голубець

Біловезька зустріч і крах імперії
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наш календар

10 грудня — Міжнародний день прав 
людини.
12 грудня — День Сухопутних військ 
України.
13 грудня — Святого апостола Андрія 
Первозванного. 

Пам’ятні дати
8.12.1868 — у Львові засновано Това-
риство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян Опіль-
ський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі керівни-
ки України, Білорусії та Росії ухвалили 
рішення про ліквідацію СРСР. 
9.12.1641 — помер Антоніс ван Дейк, 
фламандський живописець.
9.12.1863 — народився Борис Грінчен-
ко, український письменник, педагог, 
лексикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен 
(Микола Хомичевський), український 
поет-перекладач.
11.12.1803 — народився Гектор Бер-
ліоз, французький композитор і ди-
риґент.
11.12.1873 — у Львові засновано На-
укове товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потеб-
ня, український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник Ан-
дрій Мельник, Голова Проводу ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олександр Ко-
ниський, український письменник.
12.12.1902 — помер Павло Грабов-
ський, український поет і перекладач, 
засланий в Сибір, автор збірок поезій 
„З чужого поля“, „Кобза“.
12.12.1928 — народився Чингіз Айтма-
тов, відомий киргизький письменник, 
автор романів  „Рябий пес біжить краєм 
моря“, „Білий пароплав“, „Плаха“.
13.12.1603 — помер Франсуа Вієт, 
французький математик.
13.12.1877 — народився Микола Леон-
тович, український композитор, автор 
всесвітньо відомого „Щедрика“, опери 
„На русалчин Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген Свер-
стюк, український поет, літературний 
критик і правозахисник, автор творів 
„Собор у риштованні“, „Іван Котлярев-
ський сміється“.
13.12.1963 — помер Василь Симонен-
ко, український поет, автор поетичних 
збірок „Земне тяжіння“, „Лебеді мате-
ринства“, поеми для дітей „Цар Плаксій 
та Лоскотон“.
14.12.1840 — народився Михайло 
Старицький, український письменник, 
театральний і культурний діяч, автор 
п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, „Маруся 
Богуславка“.

8 грудня зранку. У нас виникло кілька 
застережень до проєкту угоди. Основ-
не — щодо назви „Угода про Союз 
незалежних держав“. Замість слова 
„Союз“ я запропонував „Співдруж-
ність“, ніхто не заперечив. Крім цього, 
мені разом з иншими доручили писати 
проєкти — ухвали про захист ветеранів 
та угоди про спільні збройні сили СНД. 
Заступник голови Кабінету міністрів РФ 
Сергій Шахрай і міністр закордонних 
справ РСФСР Андрій Козирєв із за-
палом взялися за роботу, та я сказав 
(хоч і не мав на це відповідних повно-
важень), що українська сторона угоду 
про спільні збройні сили не підпи-
ше — і роботу припинили. Цей та инші 
компроміси з боку росіян свідчать, що 
вони уникали будь-яких заперечень і 
ставили за мету підписати угоду… Крім 
того, мені вдалося внести важливі 
корективи до економічної угоди, де 
було кілька неприйнятних для України 
пунктів (певна економічна залежність, 
зверхність Росії тощо). Також я писав 
„Заяву глав Держав Республіки Бєла-
русь, РРФСР, України“.

— Ваші найяскравіші враження і спо-
гади про ті події…
— Перше: коли ми виїжджали з Біло-
везького аеродрому до місця зустрічі, 
саме сідав літак Б. Єльцина. Я подумав, 
що керівники України і Білорусі кинуться 
вітати його, але ні: наші делегації сіли в 
автомобілі і поїхали. Це свідчення того, 
що зустрічаються керівники не залеж-
них, а таки суверенних держав. Зреш-
тою, за протоколом так і мало бути.

Глибоке позитивне враження на 
мене справив С. Шушкевич — над-
звичайно мила, розумна, розважлива, 
тактовна людина. Він тоді про все дуже 
турбувався. Приємною була і поведін-
ка Б. Єльцина: хоч і приїхав з центру 
імперії, але жодного разу не проявив 
ані найменшої зверхности чи панібрат-
ства. Також пригадую, як глави держав 
телефонували Дж. Бушу, М. Горбачову, 
аби повідомити, що Союзу більше 
немає. Сподобалась мені й сама Біло-
вежа — надвичайно гарний край та 
унікальний природоохоронний об’єкт.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

[СуСПІЛьСтВО]

1 грудня виповнилося 20 років з 
дня проведення референдуму, на 

якому народ сказав „так“ Акту про 
незалежність України і обрав прези-
дентом Леоніда Кравчука, остаточно 
легітимізувавши Україну як самостій-
ну державу.

Урочистості з нагоди 20-річчя Всеу-
країнського референдуму відбулися у 
всій Україні, у всіх обласних та район-
них центрах, школах та музеях. 

У Львові святкові заходи роз-
почалися покладанням квітів до 
пам’ятника В’ячеславові Чорноволу. 
Вшанувати лідера Народного Руху 
України прийшли народні депутати 
нинішнього і попередніх скликань 
Верховної Ради, депутати Львівської 
обласної та міської рад від різних по-
літичних партій. Після цього у сесійній 
залі Львівської обласної ради відбули-
ся урочисті збори.

Серед гостей зібрання були: Євген 
Гринів, Ігор Калинець, Ярослав Кен-
дзьор, Михайло Косів, Степан Павлюк, 
Дмитро Чобіт, Юрій Шухевич, студенти 
львівських вишів та представники гро-
мадськости. 

― Сьогодні велике свято для на-
шого народу. Ми отримали два уроки: 
перший — народ справді є єдиним 
джерелом влади, другий — референ-
дум найкращий спосіб прямого воле-
виявлення. Сьогодні перед Україною 
знову постала загроза роз’єднання. 
Але Україна буде єдиною, хоча для 
цього має бути воля народу, — наголо-
сив голова Львівської обласної ради 
Олег Панькевич.

У фойє сесійної зали ЛОР відкрили 
виставку фото і архівних матеріялів, 
зразків документів, друкованих ви-
дань, присвячених референдуму 
1 грудня 1991 року. 

Н. П.

народне волевиявлення

Двадцять років єдности  
й однодумства
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Ми стоїмо на землі, на 
якій, починаючи з 1921 року 
і аж до початку Другої світо-
вої війни, спочило близько 
500 українців. Нині про те, 
що тут були українські по-
ховання, ніщо не нагадує. 

З ініціятиви Олексан-
дра Колянчука на цвинтарі 
ставлять два хрести. Над 
могилами сумно лунає „кру, 
кру, кру…“ у виконанні хору 
Суспільно-культурного то-
вариства „Надсяння“. Па-
нахиду відправляє о. Тарас. 
Він нагадує присутнім про 
сумну сторінку нашої історії: 
українські вояки, які, будучи 
союзниками Польщі за її 
відродження, гідно захища-
ючи її проти більшовизму, а 
пізніше, шукаючи порятун-
ку в Польщі, були цинічно 
інтерновані й потрапили 
у різні польські табори. 
Так, у Ланцуті опинилися 

професор Іван Фещенко-
Чопівський, син відомого 
українського письменника 
Андрія Чайківського Мико-
ла, велика група викладачів 
з Кам’янець-Подільського 
українського університету та 
инші. В неймовірно важких 
умовах високоосвічені на-
уковці проводили освітню, 
культурологічну роботу, 
організували своєрідний на-
родний університет з різни-
ми відділами, викладаючи 
на громадських засадах.

— Це друге місце після 
Пикулич, де ми вшановуємо 
пам’ять усіх українців, по-
хованих у багатьох місцях 
сучасної Польщі, — гово-
рить голова „Надсяння“ Во-
лодимир Середа. — Це наш 
обов’язок. Складна історія 
цього цвинтаря, який у во-
єнні і післявоєнні роки був 
повністю знищений. Дуже 

[•] Подарунки для школи передає заступник директора мІОк 
Ігор калинець

[СуСПІЛьСтВО]

В актовій залі Львівської 
політехніки 30 листопа-

да відбулася зустріч із вчи-
телями і учнями Комплексу 
загальноосвітніх шкіл № 2 
ім. Маркіяна Шашкевича з 
Перемишля, яку організу-
вали Міжнародний інститут 
освіти, культури та зв’язків 
з діяспорою та Товариство 
„Просвіта“ Львівської по-
літехніки.

Зустріч відбулася у рам-
ках святкування 100-річчя 
найменування школи в Пе-
ремишлі на честь Маркіяна 
Шашкевича та відзначення 
200-ліття від дня народжен-
ня натхненника національ-
ного пробудження Галичи-
ни. На імпрезу до Львова 
приїхали голова Перемись-
кого відділення Об’єднання 
українців Польщі вчителька 
школи Марія Туцька, пер-
ший директор відродженої 
школи Юліян Бак, вчителька 
Ірина Спольська-Онишко 

та вихованці школи — учні 
старших класів.

Цього разу відповідаль-
ною за проведення пре-
зентації української школи в 
Перемишлі була молодший 
науковий співробітник МІОК 
Галина Шміло. Дівчина вмі-
ло скористалася роллю „гос-
подині“ і разом із гостями з 
Польщі та присутніми в залі 
зуміла створити загальний 
приємний настрій.

Гостей привітали про-
ректор УКУ Павло Хобзей, 
радник міського голови з 
питань освіти Надія Оксен-
чук та в. о. начальника 
Управління освіти Львів-
ської міської ради Катерина 
Гороховська.

„Шашкевичівку“ пре-
зентувала Марія Туцька, 
спогадами про відновлення 
школи поділився Юліян Бак, 
Ірина Спольська-Онишко 
презентувала історичний 
нарис „Перемиська шашке-
вичівка“.

Присутні, а це були по-
літехніки, вчителі шкіл, 
науковці, члени Суспільно-
культурного товариства 
„Надсяння“ зі своїм ке-
рівником Володимиром 
Середою, з великою при-
ємністю подивилися кон-
церт, підготовлений учнями 
„шашкевичівки“: виставу за 

поезією Василя Стуса „До-
дому не повернусь“ у ви-
конанні театральної групи 
„Попри все“, літературно-
музичну композицію „Не-
забутнє слово Шашкевича“ 
та послухали тріо молодих 
бандуристів.

Катерина ГРЕЧИН

рідні терени

Над могилами лунало „кру, кру, кру…“

гості

„Шашкевичівка“ — у Львівській політехніці
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Члени Об’єднання „Закерзоння“, депутати Львівської 
обласної ради, заступник голови Української управи 

Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі Олек-
сандр Колянчук уже традиційно зустрілися 26 листопада в 
Ланцуті на клаптику колишнього українського кладовища, 
щоб спільною молитвою вшанувати пам’ять інтернованих 
вояків УГА і УНР та цивільних осіб.
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прикро, що українська вла-
да не має фінансів на його 
відновлення. І дуже добре, 
що Львівська обласна рада 
і державна адміністрація 
намагаються розв’язати цю 
проблему своїм коштом. 

Своїми роздумами про 
колишні події ділиться з 
присутніми й кандидат іс-
торичних наук Олександр 
Колянчук, який досліджує 
період українських визволь-
них змагань в Україні, зокре-
ма, вивчає долі українських 
військовиків, політичних 

емігрантів зі Східної Украї-
ни, які опинилися в різних 
місцях Польщі після не-
вдалої спроби відновити 
Українську державу. Науко-
вець ініціював відновлення 
українського цвинтаря і 
нині вже є певні практичні 
результати. А на основі до-
сліджень він видав моно-
графії, книжки українською 
і польською мовами. 

— Торік у Варшаві ми 
підписали документ, згідно 
з яким половина цвинтар-
ної території знову стане 

українським військовим 
кладовищем, — сказав Свя-
тослав Шеремета (на світ-
лині), заступник голови ко-
місії з питань евроінтеграції, 
транскордонної співпраці, 
зв’язків з українцями з-за 
кордону, керівник кому-
нального підприємства обл-
ради „Доля“. — На цьому 
цвинтарі буде відновлено 
історичний пам’ятник, сто-
ятиме сорок символічних 
хрестів, будуть викарбувані 
на плитах імена загиблих 
вояків. Збоку буде встанов-

лено кам’яну стіну (подібну 
до тієї, що зробили поляки) 
з барельєфом Симона Пет-
люри і його висловами. 

Святослав Шеремета 
передав Олександрові Ко-
лянчуку в електронному 
варіянті фотокопії архівів 
зі списками 425 прізвищ 
вояків армії УНР і УГА, які 
загинули в таборі і шпиталі в 
Ланцуті й були захороненні 
після ексгумації на цьому 
кладовищі, а також в инших 
місцях.

Катерина ГРЕЧИН

Довгоочікувана подія відбулася 
в Батурині 19 листопада: при 

церкві Покрови  Пресвятої Богородиці 
відкрито Центр дитячої творчости, 
який очолив предстоятель цієї церкви 
отець Роман. 

Саму церкву збудовано в 2008 році 
за благодійні кошти в основному укра-
їнської діяспори за благословенням  
Патріярха Київского і України-Руси 
Філарета. Три роки потому за активної 
позиції самого отця, який зумів зна-
йти меценатів, згуртувати багатьох 
небайдужих людей, стало можливо 
облаштувати напівпідвальне примі-
щення церкви  для центру. Основний 
внесок на облаштування Центру вне-
сла засновник та головний виконавчий 
директор фірми „Орізон Кепітел“ 
Наталія Яресько. Багато праці вклали 
самі парафіяни. Сприяли процесу голо-
ва Бахмацької райдержадміністрації 
О. Допа та голова Бахмацької районної 
ради М. Булах. 

Подарунки від благодійного фонду 
„Україна-3000“, який очолює Катерина 
Ющенко, — 50 книг для дітей, пере-
дала Наталія Яресько, від власного 
фонду — фарби, пензлі, олівці та 100 
книг про художні ремесла, депутат 
Конотопської міської ради Л. Лисен-
ко — книги з писанкарства, фарби і 
писачки. Вона ж представила виклада-
ча з писанкарства, яка приїздитиме до 
Батурина і викладатиме цю суто укра-
їнську науку для дітей. О. Допа подару-
вала Центру дитячі енциклопедії, НІКЗ 
„Гетьманська столиця“ — кілька книг з 
мистецтва та на історичну тематику.

Чин освячення центру здійснив єпис-
коп Чернігівський і Ніжинський Іларіон. 

Він же передав вітання всім, хто створив 
цей центр, від Святійшого Патріярха 
Київського і всієї України-Руси Філаре-
та, а також нагороди від Української 
Православної церкви (КП) за заслуги у 
відродженні духовности та створенні 
Української помісної Православної 
церкви. Орденом Святого Миколи Чу-
дотворця нагородили Н. Яресько, М. Бу-
лах, М. Откидач, С. Тинкалюк; орденом 
Юрія Переможця — О. Допу; Благосло-
венними грамотами Патріярха — учас-
ниць церковного хору парафії З. Набок, 
О. Олефіренко, Т. Таран, Є. Мась.

На святково прикрашеній сцені зі-
бралися одягнені у народні костюми 
юні артисти — майбутні відвідувачі 
центру. Учні Батуринської ЗОШ під-
готували святковий концерт „Покрова 
– берегиня роду“. Прозвучали народні 
повір’я і приказки, під звуки баяну і 
вдало підібраної фонограми — автор-
ські та народні українські пісні. Цікаво 
зіграли діти і сцену сватання, за на-
родними поліськими традиціями, а 
також за п’єсою Г. Квітки-Основ’яненка 
„Сватання на Гончарівці“. 

Професійно підійшли до підготов-
ки концерту організатор позакласної 
роботи Батуринської ЗОШ Наталія Лав-
риненко та вчитель початкових класів 
Оксана Петрук. Вони використали у 
постановці концерту як твори класи-
ків (Т. Шевченка, В. Симоненка), так 
і  сучасних поетів і композиторів, міс-
цевих поетів. Заслужені аплодисменти 
пролунали для Вікторії Паращенко, 
Альони Брагінець, Вероніки Рогової, 
Олександра Колісника, Романа Сірого, 
Максима Сергієнка, Наталії Мосьпан, 
Дарини Кіяшко, Артема Рощика, Мак-
сима Сивця, Максима Карацюби, Марії 
Жежкун, Діани Башук, В’ячеслава 
Дєдуха, Дмитра Паш’яна, Назара Тин-
калюка та инших.

В добру путь, майбутнє Нації! 
Щасливого і довгого плавання в роз-
бурханих хвилях сьогодення! 

Наталія СЕРДЮК,
завідувач відділу  

науково-просвітницької роботи  
Національного історико-культурного 

заповідника „Гетьманська столиця“ 

з редакційної пошти

Благовіст над Сеймом
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У Львові леви жи-
в у т ь  п о в с юд и . 

Знайти, побачити, за-
фіксувати їх, видимих 
і прихованих від не-
уважного людського 
ока, п’ять років тому 
взявся директор га-
лереї „Равлик“ Юрій 
Гайда. З того задуму 
вийшла велика ілю-
стрована книжка аль-
бомного типу із від-
повідною назвою — 
„Леви Львова“.

Це видання є лише частиною про-
єкту галереї, пов’язаного з охороною 
пам’яток архітектури. Адже не так важ-
ливо, скільки левів у Львові насправді, 
як важливе збереження їх — творчости 
наших предків, донесення її значущости 
до сучасників і прийдешніх поколінь.

― У пошуках левів було пройдено 
десятки тисяч кілометрів, — згадував на 
презентації книжки Юрій Гайда. — Знай-
шовши лева, фотографував, згодом 
перефотографовував — не всім задо-
волений і досі. Але цей проєкт зі самого 
початку творився в добрі й любові — всі, 
хто допомагав мені у моїх „полюваннях“, 
до останнього випускового моменту 
ставилися до нього тепло.

Перші адреси, де „проживає“ цей 
гордий цар звірів, були випадковими 
знахідками, далі його дислокації шука-
лись цілеспрямовано. У всіх пошуков-

ців, які долучилися до 
цього проєкту, було 
враження, що шукати 
їх можна безкінечно. 
Загалом вони знайшли 
понад чотири тисячі 
левів у нашому місті — 
і на Личакові, і на Сихо-
ві, і на Новому Львові. 
У львівських храмах 
теж є леви, зокрема у 
Латинській катедрі, у 
Вірменському соборі, 
церкві Преображення 
Господнього. Вклали 
свою лепту у роботу 

над проєктом і львівські музеї — вони 
надали цінну інформацію про знайде-
них левів, яка потім увійшла до книжки.

Отож, „Леви Львова“ — це майже 
1500 світлин — каталог зображень левів 
у спорудах Львова, впорядковані дані 
про архітекторів і „лев’ячих“ скульпто-
рів. Структурно книгу поділено на 5 
частин, кожна з яких має кілька розділів. 
З них можна дізнатись про найдавніші 
зображення левів, левів існуючих і левів 
втрачених та знищених. Образ лева у 
галицькій сатирі та у віршах (розділ „Ві-
ршолеви“) — ще одна пізнавальна грань 
книжки. А цікавинкою її є три маршрути 
з докладними описами та картосхема-
ми, як знайти 333 леви за 3 години.

До речі, на головному корпусі Львів-
ської політехніки леви теж живуть…

Наталя ЯЦЕНКО

У залі Музичної академії імени М. Ли-
сенка минулої п’ятниці відбувся 

вишуканий концерт класичної музики 
„Львівський салон“. Звучали твори 
представників так званої львівської 
„шопенівської школи“ — Кароля Міку-
лі, Станіслава Нєвядомскі, Мєчислава 
Солтиса та Кароля Ліпіньскі.

Підготувало такий подарунок для 
шанувальників музичного мистецтва 
Генеральне консульство Республіки 
Польща у Львові. Воно й видало диск 
„Шопенівські традиції у Львові“, який 
є результатом торішнього концертного 
проєкту, присвяченого 200-річчю від 
дня народження Ф.Шопена. Тож кон-

церт поєднанали із промоцією цього 
диску.

Програму концерту було розбито 
на дві частини, в яких слухачі почули як 
інструментальні твори, так і вокальні. 
Виконували їх молоді, проте вже ви-
знані в Польщі та за кордоном, артис-
ти: Габріела Маховська (фортепіяно), 
Вітольд Жолондкєвіч (баритон), Анна 
Орлік, Анна Бетлей, Марта Залєвска 
(скрипка). Між творами, які, до речі, 
наприкінці ХІХ — початку ХХ століття 
звучали в приватних салонах, присутні 
дізнались щось цікаве про творчість 
кожного композитора, про їх вплив на 
розвиток української і польської культур.

Н. Я.

коротко

З 2 до 4 грудня в місті запо-
чатковано новий туристично-
промоційний проєкт „Нічний 
Львів“. У рамках проєкту від-
булося 30 безкоштовних екс-
курсій, у яких взяло участь понад 
3,5 тисяч осіб. У програмі були 
нічні відвідини музеїв, підземель, 
вогняні дійства та вистави. Най-
більш відвідуваними виявились 
Личаківський цвинтар (1 тис. 
осіб) та „Арсенал“ (300 осіб), а 
також Будинок орґанної музики, 
Італійський дворик, каплиця Бої-
мів. Такий проєкт стане постійним 
і відбуватиметься в липні і грудні.

у Львівському Палаці мистецтв 
з ініціятиви польських і укра-
їнських режисерів стартував 
мандрівний кінофестиваль „БО!“. 
Ідея фестивалю зародилася 
2009 року у Львові на фестивалі 
„Кінолев“. Основне його завдан-
ня — розширення співпраці у 
галузі кіно. У програмі — показ 
фільмів, фотовиставка, зустріч 
з авторами стрічок. Фестиваль 
побував у Луцьку, Тернополі, у 
грудні поїде до Києва.

Розпочався арт-проєкт „Леген-
ди Львова“, який має на меті 
популяризувати історичні та 
культурні цінності нашого міста. 
До участи в проєкті — розпису 
куль на тему „Легенди Льво-
ва“ — запрошено як відомих 
львівських митців, так і молодих 
талановитих художників. Готові 
кулі будуть висіти на стилізова-
них каркасах-ялинках протягом 
святкових днів на площі Ринок. 
Кожен зможе оглянути цю екс-
позицію та віддати свій голос 
за найкращу кулю. Троє митців-
переможців отримають квитки 
на матчі Евро-2012.

Гурт „кожному своє“ запрошує 17 
грудня на ексклюзивний благо-
дійний акустичний рок-концерт. 
Гратимуть музиканти у Блакитній 
залі Палацу Потоцьких за різдвя-
ною програмою, до якої ввійдуть 
як уже добре знані хіти, так і нові 
композиції. В цьому унікальному 
музичному дійстві гурт виконува-
тиме свої композиції у розшире-
ному складі. Початок концерту о 
18.00. Вартість квитків — 60 грн.

За матеріялами інформаґенцій

на книжкову полицю

Полювання на львівських левів

високі ноти

Твори „шопенівської школи“ 
у сучасному виконанні

Св
ітл

ин
а 

На
та

лі
 Я

це
нк

о



15ч. 37 (2757)
8 — 14 грудня 2011 [куЛьтуРа]

Міжнародний театральний фести-
валь „Драбина“ сьогодні відомий 

не лише у Львові та в Україні, а й за 
її межами. Щороку участь у ньому 
беруть як аматорські, так і професійні 
колективи. Цьогоріч фест представляє 
проєкт „Нова драма з Royal Court“: 
тижнева мистецька резиденція для 
драматургів з України та Грузії, творче 
спілкування із представниками лон-
донського театру, серія експериментів.

Перша „Драбина“ пройшла у Льво-
ві навесні 2004 року. Тоді участь у фес-
тивалі взяли молоді аматори зі Львова, 
Києва, Кіровограда, Івано-Франківська 
та Рівного. Саме вони на сцені студент-
ського клубу ЛНУ імени І. Франка пер-
шими показали власні візії сучасности 
і спільно з глядачами, які підтримали 
ідею проведення такого роду заходів, 
дали поштовх для народження нових 

ідей і дальшого життя фестивалю, 
адже „Драбину“ планували як одно-
разовий захід…

З часом у рамках фестивалю 
з’явилися майстер-класи і нові проєкти: 
фестиваль дитячого театру „ДрабинКа“, 
фотовиставка „Фотоп’єса“, кінопоказ 
„Кіно’театр“, „Драма на драбині“, літе-
ратурні читання „Пожежна драбина“.

Після проведення шести фестивалів 
організатори змінили формат. Цьогоріч 
не відбуватиметься конкурс між теа-
тральними колективами, а „Драбина“ 
прийматиме проєкт Британської Ради 
„Нова драма з театром Royal Court“.

― Такі зміни зумовлені прагненням 
створити у Львові підґрунтя для потуж-
ної творчої взаємодії та кооперації зі 
львівським мистецьким середовищем. 
Проєкт дає змогу молодим митцям по-
спілкуватися як із професіоналами, так 
і налагодити контакти між собою. Для 

глядача ж „Нова драма з Royal Court“ 
є можливістю ближче ознайомитися зі 
специфікою нової драми, — коментує 
нововведення організатор „Драбини“ 
Оксана Дудко.

Із 4 до 11 грудня молоді драматурги 
із України та Грузії демонструватимуть 
у Львові театрально-драматургічні екс-
перименти. Також організатори запро-
шують на зустрічі із представниками 
Royal Court (драматургом Ейпріл де 
Енджеліс, режисером Раміном Греєм, 
директором міжнародної програми 
Еліз Доджсон) та з учасниками проєкту 
„Нова драма з театром Royal Court“.

Завершиться фестиваль у неді-
лю, 11 грудня, в кав’ярні „Кабінет“ 
презентацією п’єси „Катрін у пастці“ 
Марії Вакули у виконанні театру „Різні 
люди“ (Львів). Початок о 16 годині. 
Приходьте!

Орест КОНДРАТОВИЧ

Зазвичай журналістів та 
критиків чи колег по цеху не 
запрошують на генеральний 
прогон або „здачу“, як на-
зивають цей показ перед 
прем’єрою театрали, а тут 
така удача… Сама атмосфе-
ра театру нуртуюча, наче 
маленький вулик: у фойє зні-
мають мірки з майбутнього 
героя комедії Бориса, а поза 
сценічним майданчиком 
Назара Лиса, от по сходах 
пробіглась майбутня Лінда 
Кенвуд — Галина Стрича. 

Коли заснували колек-
тив, його незмінний керма-
нич Ярослав Федоришин 
проголосив своїм творчим 
кредом відродження духо-
вности, особливо це було 
актуально для тих поколінь, 
які пережили епоху войов-
ничого атеїзму та різного 
роду культурних обмежень. 
Репертуар театру „Воскре-
сіння“ добирався відпо-
відний, акцент робили на 

драматичний матеріял релі-
гійних сюжетів. Проте посту-
пово, особливо останніми 
роками, тенденція змісти-
лася в дещо протилежний 
бік. Одна по одній на репер-
туарній афіші воскресінців 
з’являються… комедії! До 
того ж треба відзначити, що 
ці комедії („Він, вона, вікно, 
покійник“ Р. Куні, „Ніч для 
жінок“ Е. Мак-Картен, „Весе-
ла корчма“ О. Левіта) мають 
шалений попит у глядачів, 
хоча йдуть на сцені театру 
ось уже кілька сезонів.

Тож заявлена прем’єра 
спочатку викликала пев-
не упередження: невже 
цей експериментальний 
театр, який завжди стояв 
на естетичній платформі 
постійного творчого пошу-
ку, раптом став догоджати 
смакам публіки?

Але режисер постави 
Ярослав Федоришин арґу-
ментує це тим, що насправді 

йому хочеться доносити до 
людей моральні цінності й 
при цьому спробувати також 
якийсь новий напрямок. 
Особливо це цікавий досвід 
для акторів: як не парадок-
сально, але для них сьогодні 
набагато складніше грати у 
сучасній якісній комедійній 
драматургії, „комедії поло-
жень“, аніж у трагедії.

Що стосується Р. Куні і 
нової постави за його тек-
стом, то цей драматургічний 
матеріял характерний дина-
мікою дії та універсальністю 
сюжетів, які однаково цікаві 

театральній публіці і Лон-
дона, і Львова. Цього разу 
в епіцентрі проблематики 
буде змістовність життя 
молодих людей, індивіду-
альний шлях до щастя.

― Через засоби коміч-
ного, його позитивну енер-
гетику прагнемо знайти 
підхід до глядачів, — зазна-
чив після репетиції Ярослав 
Федоришин, — адже сьо-
годні на вулиці, телебаченні 
нав’язливо пропагується 
стільки жорстокости, що 
кращих альтернативних лі-
ків, ніж нова комедія, нема!

Така глибока закоріне-
ність у пошуки морально-
етичного ідеалу для сучасної 
молоді у майбутній комедії 
„Дік, Том, Гаррі (Веселі хлоп-
ці)“ дає всі підстави споді-
ватися, що надалі багато 
проблем сьогодення будемо 
вирішувати з посмішкою та 
легкістю комедії-фарсу.

Оксана ПАЛІЙ

чари мельпомени

Угору по „Драбині“

прем’єра

Ярослав Федоришин: „Кращих  
альтернативних ліків, ніж нова комедія, нема!“

Польові нотатки театролога щодо майбутньої прем’єри за п’єсою Р. Куні „Том, Дік,  
Гаррі (Веселі хлопці)“ у Львівському духовному театрі „Воскресіння“.
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Попри недостатню увагу спортив-
них організацій і вищого керів-

ництва до розвитку волейболу, наші 
хлопці мріють про вищу лігу.

Від початку проведення чемпіо-
натів України з волейболу львів’яни 
були у числі найсильніших команд 
України. Гідно захищали спортивну 
честь Львівщини чоловічі команди 
„Локомотив“, „Скіф“, „Буревісник“, 
„Динамо“, „Авангард“, „Спартак“. Але 
з 1990 року і дотепер львів’яни пере-
бувають на другорядних ролях. Спроби 
відродити спортивні традиції робили 
команди „Полярон“, „Політехнік“, 
„Скіф“. Найближчими до досягнення 
цієї мети були „Полярон“ і „Політехнік“. 
Але команда „Полярон“, вигравши усі 
попередні ігри, на фінальні змагання, 
де комплектувалася вища ліга України, 
не прибула. Лише „Політехнік“ зміг за-
воювати право на виступ у першій лізі.

Причини наших невдач — неза-
довільна організація роботи зі спорту 
вищої майстерности обласної Феде-
рації волейболу, небажання спор-
тивних товариств („Гарт“, „Україна“, 

„Динамо“, СКА) розвивати волейбол, 
відсторонення від цього виду спорту 
спортивних керівників міста й облас-
ти. Всі намагання підняти львівський 
волейбол базуються на роботі окремих 
тренерів-ентузіястів, але цього недо-
статньо.

Чергову спробу відродження львів-
ського волейболу робить команда 
„Барком“. У сезоні 2010 — 2011 років 
команда посіла четверте місце в чем-
піонаті України першої ліги. Мета у 
сезоні 2011 — 2012 років — перехід 
у вищу лігу.

Наші хлопці вдало розпочали ігри 
у Західній зоні. На своєму майданчику 
вони впевнено переграли коман-
ду „Новатор-2 — Прикордонник“ з 
міста Хмельницького — 3:0 і 3:0. З 
перемогою над командою „ТО По-
ділля — НТПУ „Динамо“ — 3:0 і 3:0 
повернулися вони і з Тернополя. За 
спортивну честь Львівщини будуть 
боротися під керівництвом тренерів 
Михайла Хоми і Бориса Василькова 
такі гравці — Андрій Посікіра (випус-
кник ЛНМУ), Андрій Ваврук (вихова-
нець спортивної школи міста Сокаля), 

Олег Ратушняк, Дмитро Скляренко 
(студенти Львівської політехніки), 
Микола Борис, Володимир Пилипів 
(випускники Львівської політехніки), 
Владислав Лазарчук (вчився на пер-
шому курсі Львівської політехніки), 
Андрій Шиманський (випускник ЛНУ 
імени І. Франка), Захар Зембіцький 
(студент НЛТУ України), Юрій Флюнт, 
Максим Кузьмін, Мар’ян Кадюк, Роман 
Знак (студенти ЛДУФК), Андрій Ткачук 
(ДДПУ імени І. Франка).

Особливої подяки заслуговує спон-
сор команди Олег Баран — за віру у 
львівський волейбол, бажання надати 
йому належного статусу в Україні. Але 
аби втілилась у життя його мета — 
перехід команди у вищу лігу України, 
йому потрібна допомога бізнесменів, 
Федерації волейболу, спортивних 
керівників Львівщини… Наразі зоста-
ється тільки побажати волейболістам 
і тренерам успішних стартів і перемог!

Арнольд ПРОХОРОВ,
гравець і тренер

волейбольних збірних команд 
Львівщини 1955 — 1975 років

до спортивних вершин

Спроби відродження львівського волейболу

25 — 26 листопада у місті Суми про-
ходив Кубок України зі спортивної 
аеробіки. Дівчата з Львівської по-
літехніки у складі збірної области 
виступили успішно.

Цьогорічні змагання зібрали по-
над шістсот учасників з усієї країни. 
За нагороди змагалися представники 
Київської, Сумської, Львівської, Тер-
нопільської, Донецької, Запорізької та 
инших областей, були гості з Молдови. 
В збірну команду Львівської области 
зі спортивної аеробіки входили також 
студентки Львівської політехніки — 
Катерина Гриценко (2 курс, ІМФН), 
Антоніна Заяць (5 курс, ІКНІ), Оксана 
Малець (2 курс, ІНЕМ) та Вікторія Ми-
хайлова (випускниця ІКНІ).

Дівчата змагалися у двох номінаці-
ях — індивідуальні одинички та трійки. 
У кожній з них вони ввійшли у фінали 
та показали високі результати: Вікторія 
Михайлова — четверте місце, Оксана 
Малець — сьоме, у трійці — п’яте. Хо-
четься також згадати, що саме на цих 
змаганнях дві учасниці нашої команди, 

а саме Оксана Малець та Антоніна За-
яць виконали нормативи кандидатів 
у майстри спорту. Та все ж найбільша 
заслуга в таких досягненнях нале-
жить тренеру, майстру спорту Марті 
Мельничук, яка є не лише добрим 
спортивним наставником, а і чудовим 
порадником і другом.

Окрім спортивних здобутків, ді-
вчата мають і здобутки краєзнавчі: 
встигли ознайомитися з цікавинками 

міста Суми, побували у Воскресенській 
церкві, Троїцькому кафедральному 
соборі, прогулялися мальовничим 
парком імени Івана Кожедуба.

Спортивні баталії вже позаду, проте 
позитивний заряд та гарні враження 
залишаться ще надовго.

Антоніна ЗАЯЦЬ, 
студентка п’ятого курсу 

ІКНІ Львівської політехніки

аеробіка

Нові здобутки наших спортсменок
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Горизонтально:
3. Трав’яниста рослина з пухнастим насінням. 9. Зброя 
австралійських племен, що має форму зігнутої палиці, яка 
сама повертається до того, хто її кинув. 10. Тубілець, ко-
рінний житель країни чи місцевости. 11. Київський князь, 
убитий повсталими древлянами. 12. Японська система 
самозахисту без зброї, вид спортивної боротьби. 13. Місто 
в Казахстані, колишня назва якого Акмола. 14. Той, хто 
рятує, визволяє від чого-небудь. 15. Труднопрохідні місця, 
які заросли лісом, чагарником; хащі. 18. Давньоримська 
богиня Місяця й полювання. 20. Щит Зевса. 21. Найвищий 
пік Піренеїв. 22. Ризикована справа, шахрайство. 24. Форма 
психічного розладу, що проявляється в затьмаренні свідо-
мости та в автоматичному здійсненні різних учинків, дій. 
27. Людина , яка знає багато мов. 31. Жіноча прикраса із 
застібкою. 32. Послідовник якого-небудь напряму в політи-
ці, мистецтві, який не має творчої самостійности і в нових 
умовах механічно відтворює застарілі ідеї або мистецькі 
прийоми своїх попередників. 33. Англійський письменник, 
автор детективних творів про Шерлока Холмса. 34. Гуцуль-
ський народний духовий музичний інструмент. 35. Людина, 
схильна прикрашати дійсність, уважати когось кращим, ніж 
є насправді. 36. Кілька однакових арок на фасаді будівлі або 
на стінах внутрішніх приміщень.

Вертикально: 
1. Привласнення або запозичення тексту з чужого літера-
турного твору без дозволу автора. 2. Дуже солодка біла 
кристалічна речовина, яку застосовують замість цукру при 
захворюванні на діабет. 3. Чашоподібний отвір на вершині 
вулкана, через який під час виверження виливається лава. 
4. Вітрозахисна куртка з капюшоном. 5. Місто в Росії, столи-
ця Хакасії. 6. Держава, очолювана еміром. 7. Велика дерев-
на ящірка, поширена в тропічній частині Південної Америки. 
8. Столиця Туреччини. 16. Цитата, крилатий вислів, які стоять 
перед текстом літературного твору. 17. Опера П. Чайков-
ського. 18. Вибуховий матеріял, який винайшов А. Нобель. 
19. Електрично нейтральна елементарна частинка, що 
входить до складу атомного ядра. 22. Суддя в спортивному 
змаганні. 23. Ряд подій, пов’язаних з героїчними подвигами. 
25. Найбільша, з найрозвиненішим господарством, части-

на Великої Британії. 26. Інструментальний музичний твір. 
27. Місце, де розставлено вулики з бджолами. 28. Жінка, 
яка не любить працювати. 29. Неприродно мала на зріст 
людина; карлик. 30. Сітка для ловлі звірів, птахів.

Склала Христина ВЕСЕЛА

[ПеРеРВа]
Кросворд

Д Ж И Г І Т М А М
А А У А С К Е Т П
Р Е В А Н Ш И С Т Л О Ж А
Д Г Л А З А Р Е Т
А В І А С А Л О Н Н Б
Н Е М У А Р Х А Р
Е Р Г О М Е Т Р О А С
Л О І Р Р Е Л І К Т
Л А Б І Р И Н Т П І А
И І Т А К А А К О Р Д

У М А Н Ь Т П І
К А П Р І Т Ш А П І Т О
О А У Д І М А Ж О Р Н
К А Р П А Т И Р Л
С А О Д Ж А К У З І

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 36

На сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua 
5 грудня у фінал вийшло кілька композицій. 
Цього разу переможців лише троє — по 
одному на кожну сходинку нашого музич-
ного п’єдесталу. Третє місце виборола дуже 
ніжна й мила пісня „Дівчатко-кленчатко“ 
від „Сестер Тельнюк“, здобувши прихиль-
ність 16,7% меломанів. На другій позиції 
опинилася композиція від ужгородської 
групи „Спалахнув шифер“ із назвою „Зла 
любов“. За неї проголосувало 25% наших 
читачів. А переможцем стала пісня „Години 
назад“ групи „Kofei.IN“. Її ностальгія сподо-
балась 33,3% відвідувачам нашого сайту.

Усі музичні вгадувальники, мабуть, уже 
впали в зимову сплячку, тож гарні призи 

знову залишаються у редакції. Але ми скла-
даємо останній в цьому році новий список 
із добрих композицій, тобто продовжуємо 
конкурс і чекаємо на ваші активність і версії-
прогнози.

За нових учасників можна голосувати до 
19 грудня. Процедура ця проста — надси-
лаєте свій музпрогноз на нашу редакційну 
скриньку info@polynet.lviv.ua, якщо вгаду-
єте переможця, то отримуєте подарунок! 
Щоб швидше він потрапив до вас, зазна-
чайте хоч якусь мінімальну інформацію 
про себе — ким ви є, телефон тощо. Хай 
щастить! J

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад
Хай переможе ваш кумир!

J J J
― Нудно, дуже нуд-
но… хочу компанію. 
Хорошу нафтову 
компанію.

J J J
― Що таке відкриття?
― Для вчених — це виявлення нової речовини, нової 
закономірности; для всіх инших відкриття — це 
початок роботи магазину.



конкурс проєктів

Громадські організації — для дітей, молоді і сім’ї
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Колектив кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Інституту економіки і  менеджмен-
ту Національного університету „Львівська 
політехніка“ сумує з приводу смерти доктора 
економічних наук, професора  

Івана Опанасовича  
тивончука

Перестало битися велике і щире серце прекрасної людини, відомого 
науковця і педагога, організатора і життєлюба, пам’ять про якого 
завжди буде у наших серцях. Схиляємо голови і сумуємо разом з 
родиною і друзями покійного.

Колектив кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і  менедж-
менту Львівської політехніки висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Олені Іванівні Тивончук з приводу тяжкої втрати — смерти 
її батька, доктора економічних наук, професора

Івана Опанасовича тивончука.

Колективи Інституту енергетики та систем керування і кафедри 
електропостачання промислових підприємств, міст і сільського 
господарства Національного університету „Львівська політехніка“ 
глибоко сумують з приводу передчасної смерти техніка кафедри  

Наталії Володимирівни Боднар
і висловлюють щирі співчуття родині і близьким.

Колектив кафедри вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії 
Львівської політехніки висловлює глибоке співчуття інженеру 
кафедри Олександру Степановичу Лавнікевичу з приводу тяжкої 
втрати — смерти його доньки

тетяни.

Колектив кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної 
фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук 
Львівської політехніки висловлює глибоке співчуття старшому ви-
кладачеві кафедри Сергію Григоровичу Швачку з приводу тяжкої 
втрати — смерти його

матері.

[РекЛама та ОГОЛОшеННЯ]

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Рудь Віталії Олександрівни;
утрачені студентський квиток і залікова книжка, 
видані Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Заяця Андрія Євгеновича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Любчик Юлії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стехнович Світлани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Барвінка Василя Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Чихрія Івана Богдановича;
утрачену залікову книжку № 0510090, ви-
дану Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чеховича Володимира 
Орестовича.

доброчинність

Не будь байдужим!

Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки звер-
таються до всіх небайдужих з проханням матеріяльно допомогти 

шестикурсникові Інституту будівництва та інженерії довкілля Ковалю 
Юрію Ярославовичу. 

У Львівському обласному державному онкологічному лікувально-
діягностичному центрі хлопцеві встановили діягноз — гострий лейкоз. 
Захворювання підтвердив професор медичного університету м. Інсбрук 
(Австрія) доктор Гюнтер Гастльом.

Не будьте байдужими! Будь-яка ваша допомога стане неабиякою 
підтримкою для хлопця.

Кошти можна переказати: МФО — 325321 Західне ГРУ ПАТ КБ „ПРИ-
ВАТБАНК“ м. Львів, ЗКПО 25257148. Рахунок — 26003336742001 Святого 
Миколая Чудотворця, БФ. Призначення: Благодійна допомога на лікування 
Коваля Юрія Ярославовича ІПН 3238808453.

Також пожертви можна приносити в студентський профком чи в ад-
міністрацію студмістечка, де є спеціяльні скриньки.
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Управління з питань сім’ї та мо-
лоді Львівської облдержадмі-

ністрації проведе конкурс проєктів 
програм, розроблених громадськи-
ми організаціями, стосовно дітей, 
молоді, жінок та сім’ї на 2012 рік. 

Цей конкурс відбудеться на вико-
нання постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтня 2011 року за 
№ 1049 „Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення 
програм (проєктів, заходів), розро-
блених громадськими організація-

ми та творчими спілками, для ви-
конання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка“. 

Мета конкурсу — забезпечити 
прозорість та ефективний розподіл 
коштів, які передбачені у бюджеті 
для державної підтримки молодіж-
них та дитячих громадських органі-
зацій на виконання загальнодержав-
них та обласних програм і заходів 
для дітей, молоді та сім’ї.

Конкурс буде оголошено на-
казом Управління з питань сім’ї 

та молоді у десятиденний термін 
після ухвалення Львівською облас-
ною радою бюджету Львівщини на 
2012 рік.

За додатковою інформацією та 
з пропозиціями щодо проведення 
конкурсу звертайтеся до началь-
ника управління з питань сім’ї та 
молоді Львівської облдержадміні-
страції Анатолія Ігнатовича за 
адресою: м. Львів, вул. Винничен-
ка, 6, ІІІ поверх.
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[РекЛама та ОГОЛОшеННЯ]

Колектив кафедри фотоніки Ін-
ституту телекомунікацій, радіое-
лектроніки та електронної техніки 
Львівської політехніки сердечно 
вітає з 60-річчям завідувача ка-
федри фотоніки, доктора технічних наук, професора

Ярослава Васильовича БОБИЦЬКОГО
Юнацьких мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння –
подяка щира від людей,
студентів, друзів та колег!

Многая літа!
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для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. крушельницької
9 грудня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
10 грудня — Перлини оперного та балетного мистецтва. 18.00.
11 грудня — Cевільський цирульник“ (опера). 18.00.
14 грудня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.

Національний академічний драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
11 грудня — „По щучому велінню“. 12.00.
13 грудня — „криза“. 18.00.
3 грудня — „дама з камеліями“. 18.00.

молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
9 грудня — „Формули екстази“. 18.00.
10 грудня — „амнезія, або маленькі подружні злочини“. 19.00.
11 грудня — „апокрифи“. 19.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
10, 11 грудня — „том, дік, Гаррі“ (прем’єра). 18.00.
13, 14 грудня — „том, дік, Гаррі“(прем’єра). 19.00.

міжнародні освітні проєкти

Запрошуємо ініціятивних 
студентів!

Міжнародний відділ Колегії та профком студен-
тів і аспірантів Національного університету 

„Львівська політехніка“ оголошують набір охочих 
долучитися до роботи відділу. 

Основними напрямками міжнародної діяльности 
Львівської політехніки є комплексна співпраця із за-
кордонними університетами в рамках міжнародних 
освітніх проєктів та програм. А метою діяльности ― 
сприяти мобільности студентів, інформувати їх про 
можливості здобуття додаткової освіти за кордоном 
та консультувати з цих питань. 

Тож, якщо ти студент Львівської політехніки і 
цікавишся інформацією про додаткову освіту за 
кордоном (міжнародні програми, стипендійні фон-
ди, міжнародні організації, закордонні університети 
у рамках співпраці Львівської політехніки), хочеш 
цікаво та корисно проводити час, знаходити нових 
друзів і всебічно розвиватися ― звертайся до нас.

Докладнішу інформацію можна довідатися в 
кімнаті 235 головного корпусу Політехніки (Колегія та 
профком студентів і аспірантів Львівської політехні-
ки), на сайті vkontakte.ru/mijnar або за електронною 
адресою interdepnulp@gmail.com.

передплата-2012

Від А до Я в одній газеті
Дорогий друже! Передплати тижневик „Аудиторія“ 
на 2012 рік ― і будеш у курсі найважливіших подій 
в галузі освіти, науки, культури, молодіжної політики 
і спорту, які відбуваються у Львівській політехніці, 
Львові, Україні; дізнаєшся, як навчається і проводить 
дозвілля молодь у нашій країні та за кордоном; від-
криєш для себе досі не відомі сторінки рідної історії. 
Вартість передплати через відділення Укрпошти: 
• на 12 міс. ― 52,08 грн,
• на 6 міс. ― 26,04 грн,
Вартість передплати у редакції (вул. С. Бандери, 12, 
головний корпус Львівської політехніки, кімн. 103, 
тел. для довідок 758 21 33):
• на рік ― 30,00 грн. (для студентів), 40,00 грн. (для 

инших категорій читачів),
• відповідно: на пів року ― 15 грн. і 20 грн., на квар-

тал ― 7,50 і 10, на місяць ― 4,00 і 5, 00.
Тижневик виходить щочетверга.
Передплатний індекс 35004.

„Аудиторія“ любить своїх читачів!

• на 3 міс. ― 13,02 грн,
• на 1 міс. ― 4,34 грн.



„Feast of friend“
Перше місце у номінації „Натюрморт“.  
Олександр Вальчук, маґістр ІтРе

Фотоконкурс „Зупини щасливу мить!“

Запрошення у 235 кімн. головного корпусу


