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Ольга климентович, аспірантка першого року навчання Інституту 
права та психології Львівської політехніки:

„Кожен мусить відчувати 
відповідальність“

Такі загальноміські заходи просто необхідні, бо часто люди не 
бережуть довкілля. Нещодавно я бачила, як дорослий чоловік, 
випивши каву з пластикового горнятка, викинув його на узбіч-
чя. На жаль, так робить багато людей, їх треба вчити порядку. 

Мене мама змалку навчила викидати сміття у смітник. Ми завжди прибираємо на 
своїй присадибній ділянці, а в толоках я ніколи не брала участи, бо навіть не знала, 
що їх проводять. 

Опитувала і міркувала Наталія ПАВЛИШИН

Назар купінський, студент другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Вперше чую про такі заходи“
Я ніколи не чув про такі заходи, і, відповідно, ніколи в них не 
брав участи. Але, думаю, добре, коли люди мають бажання 
наводити порядок. Як тільки потепліло, я прибирав на подвір’ї 
біля батьківського будинку. 

Чи берете Ви участь у толоках?
Здавна в нашого народу була осо-

блива традиція приготування 
до Великодніх свят: прибирали 
не лише в оселі, але й наводи
ли лад на подвір’ях, у місцях 
спільного користування. І нині 
щораз більшої популярности 
набувають толоки. Різноманітні 
організації проводять акції задля 
збереження довкілля. Екологіч
не питання сьогодні на модній 
хвилі, і від цього є щонайменше 
подвійна вигода — довкілля 
стає чистіше, а люди свідоміші. 

На Львівщині 31 березня, незважа-
ючи на складні погодні умови, 
все ж відбулася загальнооблас-
на толока. В рамках проведення 
місячника озеленення, приби
рання та благоустрою праців
ники апарату і структурних 
підрозділів ЛОДА та територі
яльних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади взяли 
участь у впорядкуванні території 
области. Загалом прибиранням 
охопили вулиці, площі, парки, 
сквери, місця поховань, смуги 
відводу автотрас, дитячі та 
спортивні майданчики тощо. 
Щоправда, всі заплановані 
роботи не вдалося реалізувати 
через несприятливу погоду.

24 березня пройшла акція, при-
свячена Всесвітньому дню 
води, в рамках якої відбулося 
прибирання Горіхового гаю. 
Організували захід активісти 
проєкту „Екофан“ та мешканці 
навколишніх будинків. Понад 
пів сотні волонтерів зібрали 
840 кг сміття. 

допомогти врятувати одну із 
найкращих пам’яток України — 
Свірзький замок (Перемиш-
лянський район Львівщини) 
закликають на травневі ви-
хідні. На порятунок вестиб’юлю 
Верхнього двору, який заливає 
вода, волонтери збирають 5 
тис. грн. Усі охочі на початку 
травня матимуть можли
вість приїхати туди, закупити 
необхідні будівельні матеріяли 
та допомогти очистити замок 
від кущів та сміття ззовні. Усім, 
хто долучиться, організатори 
обіцяють бонус — можливість 
заночувати в самому замку, де, 
за легендою, мешкає Біла Пані.

Тетяна Біщанюк, аспірантка першого року навчання Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук Львівської 
політехніки:

„Дехто вважає це нижчим своєї гідности“
Я брала участь у толоках. Але дехто вважає, що це нижче 
їхньої гідности — займатися прибиранням. Крім цього, часто 
молодші курси прибирають, а старшокурсники виходять про-
сто подивитися. 

Віталій Романчук, студент першого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Не люблю примусу“
Ми вдома до свят прибираємо біля свого будинку. А в Політехніці 
на прибирання примусово виганяють усіх першокурсників, які 
живуть у гуртожитках. Якби ж закликали на добровільну толоку, 
то я б пішов.

Сашко Савчук, студент третього курсу Інституту енерґетики та 
систем керування, голова Студентського братства Львівської 
політехніки:

„Підростає свідома молодь“
Толоки виховують у людей відчуття необхідности чистоти, 
піклування про довколишнє середовище. Особливо таке ро-
зуміння виробляється під час прибирання парків, лісів, річок. 
Студентське братство Львівської політехніки спільно з иншими 
організаціями нераз проводило толоки. Зокрема, вже традиційно прибираємо річку 
в селі Рожанка. Залучаємо до цього школярів, сільську молодь. І якщо в перші роки 
сміття ледь влазило в одну машину, то минулого року не завантажили й половину 
машини. Підростає свідома молодь, яка вже не забруднюватиме довкілля. 
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У рамках Темпус проєкту 30 березня у 
Львівській політехніці відбулася між

народна конференція „Університети як 
двигун інновацій: від теорії до практики“.

Конференція, організована Політех-
нікою та Університетом Аліканте, є скла-
довою Темпус проєкту 159359-Tempus-
2009-es-JpHes „Boosting the knowledge 
triangle by establishing Innovation Offices 
in ukrainian higher education institutions“ 
uNI4INNO. Як нагадав проректор Полі-
техінки Юрій Рашкевич, у проєкті беруть 
участь дев’ять партнерів з української 
сторони (6 вишів, МОНМС, Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти 
МОНМС, Київська торгово-промислова 
палата) та чотири з Европи (університе-
ти Італії, Еспанії, Швеції та Австрійське 
відділення Комітету світових універси-
тетських послуг).

— Основною метою проєкту є роз-
виток інноваційної культури в універ-
ситетах — через створення трикутника 
знань „освіта — наука — інновації“, — 
зазначає Юрій Михайлович. — Проєкт 
передбачає створення інноваційних 

офісів. Власне, вони вже почали функ-
ціонувати в шести навчальних закладах 
України, які є учасниками проєкту: заку-
плене обладнання, керівники пройшли 
відповідний вишкіл. Та важливо не 
просто створити офіси, а їхню мережу, 
тобто налагодити співпрацю між ними, 
а також зв’язки між університетами, 
нау ковцями і ринком споживачів, на-
самперед — підприємствами. Це при-
скорить перехід від науково-технічних 
розробок до їх реалізації.

Конференція у Політехніці стала 
своєрідним підведенням підсумків, 
адже трирічний термін проєкту збігає. 
Учасники конференції — з Італії, Еспа-
нії, Швеції та України (Харків, Крама-
торськ, Дніпропетровськ, Одеса, Ялта, 
Київ, Львів) зосередили увагу на таких 
проблемах, як чинники, що сприяють 
і перешкоджають університетам бути 
сильними партнерами в інновацій-
ному процесі, сприяння співпраці 
„університет-підприємство“, трансфер 
технологій та комерціялізація наукових 
досліджень тощо.

Ірина ШУТКА

обмін досвідом

Інновації в дії

[nota bene!]
Звернення
дорогі політехніки, друзі!
Воскресіння Христове — най

більше християнське свято. Із 
правіку глибинне осмислення як 
церковними достойниками, так і 
мирянами великої жертви Христа 
во ім’я мільйонів слугувало засо
бом вдосконалення людини — іс
тоти Божої.

Українська нація увібрала в свою 
культуру тисячолітню християн
ську традицію, яка виховувала в 
людей потребу очищення душі, 
помислів і вчинків, упорядкуван
ня господарських садиб, домівок, 
довкілля.

В переддень Великого Христового 
Воскресіння звертаємося до вас 
з проханням підтримувати та 
продовжувати славні прадідівські 
звичаї. Очищення для всіх нас, 
споріднених серцем, душею і 
розумом з Політехнікою, розпоч
німо з упорядкування робочих 
місць, студентських гуртожитків, 
наших територій — всього, що 
залишено нам у спадок попере
дниками.

Водночас спільна інтелекту
альна праця зобов’язує нас, 
науковотехнічних працівників 
та студентів, до відповідальної 
громадянської позиції, до захисту 
української мови, нашої культури 
і традицій, всього, що відрізняє 
нас від інших людських спільнот і 
робить неповторними у складно
му, глобалізованому світі. 

Лише людина володіє даром само
заглиблення та самоаналізу, отож 
в очікуванні нового, світлого, 
чистого Великоднього Дня очисті
мо душу від гордині та заздрощів, 
недоброзичливости, злосливости, 
руйнівної енергії ненормативної 
лексики, споживацької налашто
ваности. 

Шануймо справжні духовні цінності!
Хай власне сумління допоможе 

кожному знайти у буденній 
метушні шлях свого духовного 
очищення, подати руку допомоги 
слабшим, тактовно і з повагою 
ставитися один до одного, з чис
тими помислами, любов’ю та ві
рою творити добро, як Молитву!

Ректорат, 
Профком працівників,

колегія студентів і аспірантів,
Рада Товариства „Просвіта“

Львівської політехніки

Закінчення на 4 с. →

Обличчя Львівської політехніки 
в мережі Інтернет і студентське 

самоврядування у Політехніці — пи
тання, які обговорили на Вченій раді 
27 березня.

Успішним — за заслугою
Традиційно розпочали з приємного — 
відзначення політехніків. Сертифікати 
про надання стипендії імени Ю. Ру-
давського отримали Василь Петришак 
(ІТРЕ) та Олег Дума (ІНЕМ). Олегові, а 
також його колезі з ІНЕМу Петрові Ки-
шені дісталися дипломи Харківського 

націо нального економічного універ-
ситету за участь у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт 
за напрямом „Менеджмент“, а Степа-
нові Мисаку (ІЕСК) — диплом І ступеня 
у Всеукраїнському конкурсі „Молодь — 
енергетиці України-2011“. Сертифікат 
про надання стипендії Вченої ради уні-
верситету вручили Олені Перелигіній 
(ІНЕМ), Ользі Герус (ІГСН), Наталії Фещук 
(ІКТА), Юрієві Гриценку та Романові 
Тарасу (ІХХТ), Петрові Оліярнику (ІКНІ), 
Дмитру Дюміну (ІЕСК).

Актуальні питання — сайт університету 
і студентське самоврядування

з головної зали
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→ Закінчення. Початок на 3 с.

Почесні грамоти за визначні успіхи в 
педагогічній і науковій роботі та видатні 
заслуги перед Політехнікою ректор вру-
чив професорові кафедри вищої геоде-
зії і астрономії Олександрові Марченку 
та доцентові кафедри електричних ма-
шин і апаратів Володимирові Гайдуку, 
а подарунок за багаторічну сумлінну 
працю, активну участь у суспільному 
житті університету — колишньому 
головному редакторові газети „Ауди-
торія“ Ярославі Величко.

Члени Вченої ради „познайомили-
ся“ і з переможцями університетських 
конкурсів на найкращу монографію, 
навчальний посібник і підручник та 
„Кращий молодий науковець року“, а 
також зі студентами, яких стипендіями 
відзначила Асоціяція випускників По-
літехніки.

Вручили й відзнаки МОНМС. Подя-
ки Міністерства за плідну роботу з об-
дарованою студентською молоддю та 
значний внесок у підготовку і проведен-
ня ІХ Відкритого Всеукраїнського сту-
дентського турніру фізиків 2010-11 р. н. 
удостоївся старший викладач кафедри 
інженерного матеріялознавства та 
прикладної фізики Андрій Данилов. 
Посвідчення відмінника освіти України 
і відповідний знак отримали завідувач 
кафедри хімічної інженерії професор 
Володимир Атаманюк та доцент кафе-
дри менеджменту і міжнародного під-
приємництва Олександр Скибінський.

Вчена Рада також підтримала ініці-
ятиву Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і 
газу — висунення на здобуття Держав-
ної премії України в галузі науки і тех-
ніки за 2012 рік роботи, що стосується 
реновації трубопровідного транспорту 
України. Серед авторів — доцент кафе-
дри деталей машин Політехніки Андрій 
Кичма.

Новий сайт Політехніки

Доповідаючи про стан та перспективи 
інформаційної діяльности Політехніки 
в мережі Інтернет, проректор Дмитро 
Федасюк зауважив, що сьогодні важ-
ливо пропагувати університет усіма до-
ступними засобами. Основним назвав 
сайти університету та його підрозділів, 
побудову сайтів конференцій, журналів 
і вісників, наповнення Вікіпедії від-

повідними матеріялами, ефективне 
використання соціяльних мереж, вір-
туального навчального середовища, 
електронної пошти.

Доповідач особливу увагу звернув 
на сайт Політехніки. Спочатку окреслив 
поточний стан справ: на домен lp.edu.ua  
за день зазирає 4500 відвідувачів пере-
важно з України (найбільше зі Львів-
ської области), свої сайти зараз мають 
6 інститутів і 20 кафедр. Популярними є 
такі інтернет-ресурси: наука, віртуальне 
навчальне середовище, сторінки уні-
верситетських видавництва, бібліотеки, 
Асоціяції випускників тощо. Та, як зау-
важив проректор, відвідуваність сайту 
університету останнім часом практично 
не зростає, бо:

— Проблемою веб-сайту є невідпо-
відність інформаційного наповнення до 
потреб споживача. Часто це статична 
довідкова інформація, застарілі дані 
та новини, відсутній календар подій 
університету та повноцінна англомовна 
версія сайту, контактна інформація не-
впорядкована і важкодоступна. Инший 
аспект — моральна застарілість сайту. 
Є й технологічні проблеми: низька 
швидкодія веб-сайту, неефективні тех-
нічні засоби та процедури публікації 
інформації.

Минулого року вирішили розробити 
новий веб-сайт: Центр інформаційного 
забезпечення підготував положення 
про сайт, на ректораті затвердили 
його концепцію. Отже, це буде „ко-
ристувацько орієнтоване подання 
університету у віртуальному освітньому 
середовищі“, яке мало б позиціонувати 
Політехніку як високотехнологічний, 
відкритий навчальний заклад, підви-
щити рівень конкурентоспроможности 
вишу та обізнаности суспільства, акаде-
мічної спільноти, абітурієнтів про нього.

Як зазначив голова Комісії з проблем 
інформатизації та комп’ютеризації Вче-
ної ради Маркіян Павликевич, комісія 
пропонує, щоб положення про сайт 
мало рамковий характер і рекомендує 
раді схвалити його з урахуванням по-
даних пропозицій та зауважень. 

Дмитро Федасюк виокремив і про-
блему використання електронної пошти 
університету. Йдеться про відсутність 
електронних адрес для зворотнього 
зв’язку на веб-ресурсах деяких підроз-
ділів Політехніки, використання різних 
доменів для контактної е-пошти, а та-
кож особистої скриньки як службової 

(що знижує імідж університету у веб), 
відсутність єдиного реєстру е-адрес 
осіб, пов’язаних із Політехнікою. У 
цьому контексті важливо впорядкува-
ти використання е-пошти, підвищити 
її швидкодію та доступність, активно 
використовувати її для масового роз-
силання актуальної інформації і т. ин.

Створено спеціяльну групу науков-
ців і розпочато наповнення Вікіпедії 
матеріялами про університет. Важли-
вим є і представлення університету в 
соцмережах „Фейсбук“, „Однокласни-
ки“, „Вконтакті“: у веб-клубі Політехніки 
зараз до 5 тисяч користувачів.

Проректор окреслив основні зав-
дання: введення в експлуатацію но-
вого веб-сайту, подання інформації 
про підрозділи, своєчасний переклад 
повідомлень англійською, адаптація 
сайтів для перегляду на мобільних при-
строях, „введення“ у веб конференцій, 
журналів тощо.

Студентське 
самоврядування — 
невід’ємна частина 

навчального процесу

З доповіддю на тему „Студентське са-
моврядування у Львівській політехніці, 
стан та перспективи розвитку“ виступив 
проректор Богдан Моркляник, співдо-
повідачами були голова комісії Вченої 
ради Василь Козик і голова Колегії та 
профкому студентів і аспірантів Львів-
ської політехніки Богдан Поліщук. 

Проректор ще раз наголосив, що 
саме спільна діяльність усіх учасників 
навчального процесу у Львівській по-
літехніці при вирішенні як повсякден-
них питань, так і стратегічних напрямів 
розвитку, є прикладом для багатьох 
вишів в Україні.

Представники Колегії активно бе-
руть участь у роботі комісій із розробки 
нормативних документів, які реґламен-
тують навчальний процес, методичної 
ради університету, стипендійної комісії 
тощо. Яскравим прикладом діяльности 
є функціонування студентських рад в 
гуртожитках, які беруть участь у по-
селенні студентів та вирішенні усіх по-
точних питань. 

Колегія спільно з Радою молодих 
учених щороку проводить Міжнарод-
ний молодіжний фестиваль науки 
„Litteris et Artibus“, співпрацює з рядом 

Актуальні питання — сайт і студентське 
самоврядування

з головної зали
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громадських організацій. Результатами 
співпраці стали локальні раунди Евро-
пейських інженерних змагань, Інже-
нерний ярмарок кар’єри, Міжнародний 
освітній форум. 

Політехніки беруть активну участь 
у роботі організацій, які стоять на за-
хисті прав та інтересів студентів. Пред-
ставники органів студентського само-
врядування обрані до складу керівних 
органів Національного студентського 
союзу, Всеукраїнської студентської ради 
при Міністерстві освіти і науки, молоді 

та спорту України, Студентської ради 
при Львівській обласній державній ад-
міністрації, Студентської ради Львова.

Цьогоріч голова Колегії студентів і 
аспірантів увійшов до складу громад-
ської гуманітарної ради при ЛОДА 
та Колегії управління з питань сім’ї 
та молоді ЛОДА, що дає можливість 
активно обстоювати інтереси студент-
ської молоді. З січня 2012 року з метою 
налагодження нових форм діялогу з 
обстоювання прав студентської мо-
лоді, представники Колегії студентів і 

аспірантів працювали у складі робочої 
групи МОНМС із утворення Молодіжної 
ради як консультативно-дорадчого ор-
гану при Кабміні, яка вже найближчим 
часом зможе розпочати свою роботу.

Минулого року представники Ко-
легії студентів і аспірантів Політехніки 
працювали у складі робочої групи 
міністерства з розробки нової редакції 
Закону України „Про вищу освіту“. 

Ірина ШУТКА,
Наталія ПАВЛИШИН

— Мета засідання — 
експертна оцінка анотова-
них звітів про виконання 
науково-дослідних робіт, які 
фінансувалися з державно-
го бюджету України і були 
завершені у 2011 році. Звіти 
надійшли з усіх українських 
вишів радіотехнічного й 
телекомунікаційного про-
філю. На їхній основі члени 
секції аналізують, як нав-
чальні й наукові установи 
використали кошти, на які 
саме наукові розробки і т. д. 
Узагальнену інформацію 

про наукові результати з 
експертним заключенням 
скерують у МОНМС, — роз-
повів заступник голови сек-
ції „Електроніка, радіотехні-
ка та телекомунікації“ Нау-
кової ради МОНМС, завіду-
вач кафедри радіотехніки, 
проректор Хмельницького 
національного університету 
Олег Шинкарук.

До складу секції вхо-
дить 26 провідних учених 
із різних вишів України, 
зокрема Київської, Одесь-
кої та Львівської політехнік, 

Харківського національного 
університету радіоелектро-
ніки, Севастопольського, 
Донецького й Вінницько-
го національних технічних 
університетів, Донецького і 
Хмельницького національ-
них університетів тощо.

За словами Олега Шин-
карука, секція засідає дві-

чі на рік: навесні — для 
експертної оцінки звітів, 
тобто своєрідного підсумку 
науково-дослідної роботи 
в галузі електроніки, радіо-
техніки та телекомунікацій 
за попередній рік, а також 
восени — для експертної 
оцінки пропозицій.

Ірина ШУТКА

Про корпоративну соціяльну відпо
відальність бізнесу та освіти йшло

ся 28 березня під час однойменного 
круглого столу, який відбувся на базі 
Інституту економіки і менеджменту 
Львівської політехніки.

Спільно з ІНЕМ захід організували 
Українська Асоціяція з розвитку ме-
неджменту та бізнес-освіти і Центр 
„Розвиток корпоративної соціяльної 
відповідальности“. У зустрічі взяли 
участь представники ПАТ „Концерн 
Галнафтогаз“, ВАТ „Прикарпаттяобл-
енерго“, „Київстар“, а також Універси-
тету банківської справи НБУ, кафедри 

психології і педагогіки НТУУ „Київський 
політехнічний інститут“, Львівської 
міської ради, окремі викладачі ІНЕМ. 
Модераторами круглого столу були 
Почесний голова Української Асоціяції 
з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти професор Ніна Ушакова та 
директор Центру „Розвиток корпора-
тивної соціяльної відповідальности“ 
Марина Саприкіна.

За словами директора Інституту 
економіки та менеджменту Олега 
Кузьміна, „таке засідання проводить-
ся не вперше. Освітянський проєкт 
спрямовано на розвиток дисциплін 
менеджменту й економіки підпри-

ємництва — основних напрямів еко-
номічної освіти, які сьогодні важливі 
для нашої національної економіки“.

 Корпоративну соціяльну відпові-
дальність Олег Євгенович пояснив як 
відповідальність за вчинки і діяльність 
великого та малого бізнесу, підприєм-
ців, фізичних осіб і держслужбовців пе-
ред природою, людьми, колективами і 
реґіонами. Для цього спеціяльно роз-
роблено курс, який деякі виші ввели до 
навчальної програми. ІНЕМ для своїх 
студентів вибрав тільки найважливіші 
теми із запропонованого предмета.

Анна ГЕРИЧ

круглий стіл

Справжній бізнес — відповідальний

наукова рада

У Політехніці засідала секція „Електроніка, 
радіотехніка та телекомунікації“
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29 березня у Львівській політехніці відбулося засідання 
секції „Електроніка, радіотехніка та телекомуніка

ції“ Наукової ради Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України. Головою секції впродовж двох років 
є ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало.
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Ще один крок до інтеґрації осіб із 
обмеженими фізичними мож

ливостями у суспільні процеси зро
били 29 березня у Львівській полі
техніці — відкрили Ресурсний центр 
інформаційних технологій для людей 
з особливими потребами. 

Відкриття Центру ініціював ректор 
університету професор Юрій Бобало. 
Цю ідею підтримали керівник Львів-

ського обласного осередку ВГО „Укра-
їнська спілка інвалідів — УСІ“ Оксана 
Потимко та науковці кафедри інформа-
ційних систем і мереж ІКНІ Політехніки.

У відкритті Центру (в студентській 
бібліотеці на вул. Митр. Андрея, 3) 
взяли участь перший заступник голо-
ви Львівської облдержадміністрації 
Богдан Матолич, ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало, ректори ви-
шів, керівники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, представники 
громадськости.

Цей Ресурсний центр працюватиме 
у декількох напрямах: навчальний 
процес для інвалідів усіх нозологій; 
лабораторія швидкого реагування 
(забезпечуватиме навчальною літера-
турою друкованою шрифтом Брайля); 
медіабібліотеки (відео, авдіо та книг 
шрифтом Брайля, що надаватимуться 
для користування інвалідам) та запро-
вадження курсів англійської мови. 

Базу для створення ресурсного 
центру підготували науковці кафедри 

ІСМ. Презентував напрацювання про-
фесор Володимир Пасічник.

Забезпечено центр і Брайлівським 
дисплеєм, який уможливлює відтво-
рення текстів книг шрифтом Брайля 
на основі тактильного сприйняття. На 
кафедрі озвучили ряд книжок з інфор-
маційних технологій для середніх шкіл 
та підручники з веб-дизайну.

Вагомі напрацювання зроблено і 
для людей з вадами слуху чи позбавле-
них можливости чути. Кандидат техніч-
них наук Максим Давидов презентував 
комп’ютерний тренажер української 
жестової мови (у словнику 940 жестів).

Ресурсний центр забезпечуватиме 
інтереси різних категорій неповно-
справних: для спинальників перед-
бачено дистанційну освіту, розробки 
в дейзі-форматі, для людей з вадами 
зору — комп’ютерне тренажування та 
вивчення української жестової мови 
для людей з вадами слуху. 

Наталія ПАВЛИШИН

На пленарному засіданні 
26 березня присутніх приві-
тали проректор Політехніки 
Дмитро Федасюк та дирек-
тор ІППТ Йосиф Хром’як. 
Цьогоріч у конференції, крім 
львівських політехніків, взя-
ли участь науковці з инших 
вишів України. Долучились 
і колеги з Польщі — з Вроц-
лава й Катовіце.

У рамках конференції 
працювало дев’ять сек-
цій. Науковці розглядали 
проблеми та перспекти-
ви розвитку міжнародної 
економіки, маркетингу, 
фінансово-кредитних від-
носин, обліку та авдиту, 
а також комп’ютерних та 
інформаційних систем і тех-
нологій. Одну з секцій було 
присвячено проблемам еко-
номічної та комп’ютерної 

освіти. Цікавими були пле-
нарні доповіді: зокрема 
завідувач Центру моде-
лювання урбанізованих 
систем ІППТ професор Ми-
кола Габрель торкнувся 
проблем територіяльно-
містобудівних механізмів 
підвищення інвестиційної 
привабливости Львівщини. 
А завідувач кафедри гумані-
тарних наук Львівської наці-
ональної академії мистецтв 
Анатолій Войнаровський у 
доповіді „Інтелектуальна 
власність та її роль в інно-
ваційній економіці“ розкрив 
проблему плаґіату й дотри-
мання авторських прав. З 
матеріялами конференції 
вже можна ознайомитися 
на сайті Політехніки.

Розповідаючи про ІППТ 
на відкритті конференції, 

Йосиф Якович зокрема за-
значив:

— За підсумками мину-
лого року працівники нашо-
го інституту взяли участь у 
34 міжнародних конферен-
ціях в Україні; долучилися 
до участи у Міжнародно-
му молодіжному форумі, 
інтернет-конференції, між-
народних симпозіюмах та 
конференціях у Польщі, 
Росії, Чехії, Німеччині.

Найуспішніших студентів 
і викладачів привітали під 
час пленарного засідання. 
Проректор Дмитро Феда-
сюк вручив дипломи уні-

верситету студентам Марті 
Сарабай і Марії Стахнів, гра-
моти — Василеві Крамарцю 
та Роксолані Захарчук. Від-
знаки отримали науково-
педагогічні працівники ІППТ 
Мар’яна Пирч, Олена Акін-
шина, Оксана Калінська, 
Ольга Беднарська, Христина 
Щерба, Леся Угрин, Роман 
Гасько і студенти Марія 
Стахнів, Василь Крамарець, 
Євгенія Малярчук, Максим 
Александренко, Катерина 
Квик, Марта Басаманович, 
Микола Попко, Оксана По-
лапа, Оксана Тимків.

Ірина ШУТКА

презентація

Ресурсний центр відкриває нові можливості

конференція

Фахово про економіку та комп’ютерні технології
26 — 31 березня в Інституті підприємництва та перспек
тивних технологій Львівської політехніки проходила VIII 
науковотехнічна конференція науковопедагогічних пра
цівників „Проблеми та перспективи розвитку економіки 
підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні“.
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Ярослав Мокляк — доктор істо
ричних наук, професор інституту 

історії Ягеллонського університету, 
очолює Інститут міжнародних від
носин Державної вищої східно
европейської школи в Перемишлі. 
Крім цього провадить лекції з історії 
України студентам Папського уні
верситету ім. Івана Павла ІІ. Наукові 
дослідження вченого зосереджені 
на історії ЦентральноСхідної Европи 
в ХІХ — ХХ століттях. Зокрема, він 
автор наукових праць — „Політичні 
орієнтації в регіоні лемків у Другій 
Республіці (Русофільство, рух руси
нів, український національний рух)“, 
„Українські парламентські традиції 
ХІХ — ХХІ століть“, „В боротьбі за тор
жество українців“, є співавтором книг 
„Регіон лемків“, „Лемки в Польщі“.

Зацікавлення українською і, зокре-
ма, лемківською тематикою в історика 
не випадкове. Лише в дорослому віці 
він дізнався про своє українське по-
ходження. Батьки були змушені при-
ховувати правду від трьох синів після 
того, як дивом уникли депортації у 
1946-му.

Дізнавшись правду, Ярослав від-
шукав родичів в Україні, які були 
депортовані з рідної його матері міс-
цевості поблизу Сянока. В 90-х роках 
учений самотужки вивчив українську 
мову, нав’язав міцну й продуктивну 

співпрацю з українськими істориками, 
майже щороку відвідує міжнародні 
історичні конференції та инші заходи, 
які відбуваються на території нашої 
держави.

Професор Ярослав Мокляк — 
ініціятор створення та головний 
редактор історико-політологічного 
часопису „Нова Україна“, який міс-
тить статті українських та польських 
учених і виходить двома мовами з 
2006 року. Видавцями щорічника 
є Інститут історі ї Ягеллонського 
університету та відділ україністики 

Інституту міжнародних відносин у 
Перемишлі. 

― „Нову Україну“ ми адресуємо 
політикам, органам державної влади, 
студентам, усім зацікавленим людям. 
Нею намагаємося пожвавити україн-
ський дискурс, — зазначає професор. 
Але, схоже, самі українці сприймають 
ініціятиву колег з-за кордону як да-
ність, не стараючись ані про нові ідеї, 
ані про залучення до проєкту україн-
ських коштів.

У своїх наукових дослідженнях про 
лемків, всупереч твердженням дея-

ких дослідників, котрі намагаються 
всякими способами відокремити Лем-
ківщину від українського етнокультур-
ного простору, історик категорично 
стверджує, що лемки — це українці, 
так само, як ними є гуцули і бойки. Без 
перебільшення можна стверджувати, 
що проблематика теренів Західної 
України, а зокрема Галичини, є однією 
з найбільш поширених тем у польській 
україністиці. Праці пана Мокляка 
належать до числа досліджень „га-
лицької історії“, у яких широко пред-
ставлена реконструкція боротьби 

галичан за свою ідентичність за різних 
історичних обставин.

З причин постійної заанґажованос-
ти історією України та професійного 
діялогу з українськими істориками й 
політологами професор залишається 
активним спостерігачем за україн-
ською дійсністю, глибоко аналізує 
суспільно-політичні процеси нашого 
сьогодення. До прикладу, важливим 
питанням дня насущного, на думку 
вченого, є розсекречення історичних 
архівів, оскільки саме їхні таємниці є 
причиною того, що в Україні досі нема 
єдиного погляду на різні історичні 
події. Особливо це стосується років 
Другої світової війни й політичних 
діячів того часу, котрих пів країни 
вважає національними героями, а пів 
країни ― зрадниками.

― На жаль, ці відмінності в трак-
туванні історії мають значний вплив 
на формування спільної української 
ідентичности. Варто порівняти ін-
формацію про Голодомор 1932 — 33 
років, яку транслюють російські й 
українські офіційні кола, зі справжні-
ми висновками науковців, — зазначає 
п. Мокляк. 

Не може він оминути увагою 
експерименти з освітою. Адже мані-
пуляції з підручниками сіють паніку 
серед населення. Це ніби намагання 
вернути назад малоросів ХVІІІ сто-
ліття. Внаслідок цього ті верстви, в 
яких українська ідентичність ще не 
є стійкою або зовсім несформована, 
справді важко сприймають українські 
традиції або взагалі не роблять цього. 

― Поки українці, особливо на сході 
і півдні країни, залишатимуться під 
впливом старої інтерпретації історії, 
у культурній пастці, вони не зможуть 
відчути ні незалежности, ні безпе-
ки, — зазначає історик.

Щодо молодих поляків, то вони 
якраз найчастіше запитують у викла-
дача про суперечливі моменти нашої 
історії.

― Молодь цікавиться сучасністю, 
тобто політикою, а не історією. З мину-
лого найцікавішими для них є питання 
про ОУН-УПА, Геноцид 1932 — 33 ро-
ків… Я нічого не оминаю, розповідаю 
про ці моменти ширше, ніж тепер у 
ваших навчальних програмах, — каже 
професор.

Анна ГЕРИЧ

Польський історик про вчорашню 
і нинішню Україну

[СТУдІї]

„Поки українці залишатимуться під впливом старої 
інтерпретації історії, у культурній пастці, вони не 
зможуть відчути ні незалежности, ні безпеки“.

погляд з-за кордону
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Заслужений діяч науки і техніки України, академік академії інженерних наук України, 
Української екологічної академії, Нью-Йоркської академії наук, доктор honoris causa 

дніпропетровського університету (базового університету в Україні з хімії), відмінник 
освіти України, почесний професор Львівської політехніки, завідувач кафедри хімії і 
технології неорганічних речовин ІХХТ професор Віктор Яворський — знаний і шано-
ваний в наукових хімічних колах не лише України, а й за кордоном

Талановитий педагог, чуйний вихователь

[ВІТаЛьНЯ]

Про цього талановитого вченого, 
провідного науковця України з хімії 
і технології неорганічних речовин та 
прикладної (промислової) екології, 
що має вагомі наукові здобутки в 
галузі технології калійних і фосфор-
них добрив, вагомі дослідження 
з утилізації кольорових, рідкісних 
та дорогоцінних металів з різно-
манітних відходів виробництва, 
відпрацьованих каталізаторів тощо, 
визнаного педагога,  ак тивного 
громадського діяча, організатора і 
керівника єдиної в Україні наукової 
школи з проблем хімії і технології 
сірки та ї ї сполук наша газета пи-
сала вже не раз. Тож цього разу 
вирішили „підслухати“ думки про 
Віктора Яворського його колег, які 
пліч-опліч працюють з ним вже 
багато років, а також молодого по-
коління, що під його орудою торує 
шлях у науку.

Орест кунтий, професор: 
— Природа подарувала Віктору Тео-
філовичу два гармонійні таланти: 
обдарованість і працьовитість, спря-
мовані на конкретний результат. 
Він вміє заохотити до праці инших. 
Добре було б, якби побільше наших 
працівників були „заражені“ цим „ві-
русом“ працездатности. Має багато 
енерґії. Все глобальне, що починає, 
обов’язково доводить до логічного 
завершення: чи то написання книж-
ки, чи робота над новою проблемою, 
організацією нової спеціяльности. 
Вміє правильно оцінити свої сили під 
час вирішення складних наукових 
питань. Його поважають в багатьох 
наукових колах України і світу.

Зеновій Знак, професор:
— Нашому завідувачеві кафедри 
притаманне стратегічне мислення, 
оскільки вміє вибудувати плани не 
лише короткочасні, а й на тривалу 
перспективу, із врахуванням потре-
би фахівців на ринку праці. Так, свого 
часу відновив набір на навчання 
студентів зі спеціяльности технології 
неорганічних речовин. Потім вдало-

ся відкрити єдину на Західній Україні 
спеціяльність з технічної електрохі-
мії. Зараз активно готуємо фахівців 
з технології підготовки природної 
води, кондиціювання стічних вод. 
Віктор Теофілович радо відгукується 
на нагальні потреби: з його ініціяти-
ви науковці кафедри працюють над 
новою держб’юджетною темою, 
що стосується перероблення по-
лімінеральних солей Калуського 
родовища. Вміє помічати нові тен-
денції в наукових дослідженнях 
світового масштабу: ми кілька років 
виконували держб’юджетну тему з 
технології плазмохімічного переро-
блення сірководню з використанням 
найсучасніших методів, які зараз 
розробляють у Росії, Японії і США. 
Успішне виконання цього завдання 
засвідчило про доволі високий нау-
ковий потенціял кафедри. 

костянтин Блажівський, доцент, за-
ступник завідувача кафедри. 
— Професор Віктор Яворський — 
лідер від природи, вміє підняти 
„лежачу“ тему, розкрутити ї ї так, що 
потім результати дивують. Це вміння 
відзначають і представники різних 
виробництв, з якими співпрацюємо. 
Багато його учнів, які працюють в 

Яворові, Роздолі, Калуші підтриму-
ють з ним тісні контакти, часто звер-
таються за порадами. Наш керівник 
має добрі організаційні здібності, 
вміє обстояти інтереси кафедри, 
яка стала для нього другим домом. 
Поєднує активну діяльність із філо-
софським ставленням до життя. Са-
модисциплінований і цього вимагає 
від усіх. Студентів шанує, виховує у 
них відповідне ставлення до навчан-
ня і науки. Найздібніших підтримує. 

Прагне створити на кафедрі атмос-
феру творчої співпраці викладачів 
і студентів. Це дає свої позитивні 
плоди: цього року на спеціяльність 
„технологія неорганічних речовин“ 
записалася рекордна кількість сту-
дентів, що нас приємно здивувало.

андрій Гелеш, доцент: 
— Віктор Теофілович дбає про нове 
наукове поповнення, сприяє пере-
ходу з нижчої на вищу посаду. Мо-
лодь вчиться в нього енергійности, 
цілеспрямованости, оптимізму і 
відчуття часу. Він завжди знаходить 
себе в часі, завжди на вістрі подій, 
вміє їх проаналізувати і правильно 
вирішити. 

Роман мних, аспірант третього року 
навчання. 
— Вражає доступність, з якою Віктор 
Теофілович подає дуже важкий для 
сприйняття матеріял. Його строгість 
органічно поєднується з любов’ю 
до кафедри, якою він „заразив“ 
усіх — починаючи від лаборантів, 
аспірантів і аж до професорсько-
викладацького складу. Мені дуже 
імпонує його пунктуальність. Ми 
маємо на кого рівнятися у плані ма-
теріялізації наукових ідей, зокрема, 

написанні статей. З його чималого 
теоретичного і практичного доробку 
черпаємо досвід і корисні ідеї для 
своєї роботи, адже тематика науко-
вих досліджень Віктора Теофіловича 
надзвичайно широка і цікава. Його 
ідеї підштовхують нас, молодих 
науковців, до нових досліджень і 
творчої роботи.

Думки занотувала  
Катерина ГРЕЧИН

люди університету

Його строгість органічно поєднується з любов’ю 
до кафедри, якою він „заразив“ усіх — починаючи 
від лаборантів, аспірантів і аж до професорсько-
викладацького складу. 
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наш календар

7 квітня — Благовіщення Пре-
святої Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день 
здоров’я.
8 квітня — Вербна неділя. 
11 квітня — Міжнародний день 
визволення в’язнів із фашист-
ських концтаборів.

Пам’ятні дати
5.04.1710 — у Бендерах козаки об-
рали гетьманом Пилипа Орлика.
5 . 0 4 . 1 8 8 2  —  н а р од и в с я 
В’ячеслав Липинський, україн-
ський історик i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир 
Шухевич, український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь 
Пачовський, український поет-
модернiст.
7.04.1614 — помер Ель Греко, 
еспанський живописець.
7.04.1876 — народився Iларiон 
Свенцицький, український фі-
лолог, літературознавець i мис-
тецтвознавець, організатор 
Національного музею у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено 
Центральну Раду.
7.04.1948 — набув чинности 
Статут Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ).
8.04.1829 — народився Степан 
Ніс, український етнограф і 
фольклорист.
8.04.1882 — народився Дми-
тро Дорошенко, український 
історик, громадський та дер-
жавний діяч, заступник Голови 
Центральної Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани 
кінотеатрів фільм О. Довженка 
„Земля“, який на Брюссельсько-
му кінофестивалі визнано од-
нією з 12-ти найкращих стрічок 
світового кіно.
9.04.1864 — народився Павло 
Грабовський, український поет.
9.04.1989 — розгін радянськи-
ми військами мирної демон-
страції у Тбілісі.
10.04.1622 — помер у Києві 
гетьман Петро Конашевич-
Сагайдачний.
10.04.1813 — помер Жозеф Луї 
Лаґранж, французький матема-
тик і механік.
10.04.1898 — у Полтаві наро-
дився Степан Скрипник (Патрі-
ярх УАПЦ Мстислав).
10.04.1940  — помер укра-
їнський композитор Нестор 
Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій 
Рудавський, професор, ректор 
Львівської політехніки (1991 ― 
2007).

Високоповажний Пане Ректоре,
слава Ісусу Христу!
Бажаю дуже сердечно подякувати за 
надану мені можливість зустрітися 13 
березня цього року з професорами та 
студентами Вашого Університету. Для 
мене це була особлива нагода хоч трош-
ки пізнати Львівську політехніку, бо про 
неї колись багато чув від мого вуйка — 
професора Романа Одинського, а також 
пригадую сторінки історії, коли на по-
чатку минулого століття Політехніка 
була вогнищем щирого націоналізму. 
Мені приємно було хоч у форматі такої 
зустрічі зустріти професорів та сту-
дентів — носіїв довголітніх традицій. 

Сердечно дякую за щедрі дарунки, 
особливо за книжки. Квіти, хоч які гарні 
та пахучі, скоріше чи пізніше в’януть і 

тратять свою символіку життя. Нато-
мість книги залишаються на довгий час 
і є справжньою нагодою спілкуватися з 
мудрими людьми.

Рівночасно бажаю подякувати за Ваше 
позитивне ставлення до капеланської 
справи. В усьому світі різні університети, 
приватні та державні, мають широко 
розвинену систему капеланства, головно 
для студентів. В Україні ця установа ще не 
знайшла належного загального зрозумін-
ня. Тому Ваше наставлення таке значуще.

Бажаючи Вам, шановний Пане Рек-
торе, Вашим безпосереднім співро-
бітникам, які допомагали в організації 
зустрічі, шановним Панам та Паням 
Професорам, а головно студентам 
многих благодатей від Господа, остаюсь 
щиро відданий у Христі,

+ Любомир

Цього року два великі свята — Благо
віщення (7 квітня) та Вербна неділя (8 

квітня) припали на один тиждень. Вони 
наближають нас до найвеличнішого цер
ковного свята — Воскресіння Господнього.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 
— третє за значенням народно-релігійне 
свято після Великодня і Різдва Христового. 
В його основі — повідомлення архангела 
Гавриїла Діві Марії „благої вісті“, що вона 
непорочно зачне від Святого Духа і на-
родить Сина Божого — Ісуса. Святкування 
Благовіщення не відміняється, навіть 
якщо свято припадає на Великдень. 

Вхід Господній у Єрусалим чи Вербна 
неділя (Квітна, Шуткова, Баськова, Паль-
мова) — належить до числа дванадцяти 
найбільших свят. Його виникненню по-
служили біблійні оповіді: Ісус в’їжджав 
до Єрусалима на віслюку, люди встеляли 
йому шлях пальмовим гіллям, тим самим 
вітаючи Спасителя.

У цей день Церква згадує царське про-
славляння Ісуса Христа перед Його хрес-
ною смертю для того, щоб показати, що 
страждання Спасителя були добровільні. 
На утрені святять гілки, що їх віруючі три-
мають у руках.

Н. П.

Автори проєкту готелю „Нобіліс“ 
(вул. Фредра, 5), серед яких політех

ніки — доцент кафедри містобудування 
Геннадій Шульга і доцент кафедри ди
зайну архітектурного середовища Богдан 
Гой, недавно отримали дві відзнаки — на 
міжнародному конкурсі „Кришталева це
гла“ й фестивалі „Архітектура та дизайн“.

Крім Геннадія Шульги і Богдана Гоя, 
у складі авторського колективу проєкту 
готелю — архітектори Олександр Шульга 
й Анна Візнюк, інженер-конструктор Юрій 
Каукалов, інвестор Михайло Кук, а також 
Олександр Трофим’юк (художній розпис) 
і проєктне бюро Олександра Савельєва 
„Майстерня комфорту“ (дизайн інтер’єрів).

На конкурсі „Кришталева цегла“ (кон-
курс на найкращу будівельну інвестицію у 
прикордонних районах на сході Европей-
ського союзу, організований Польським 
житловим товариством Любліна) проєкт 
готелю „Нобіліс“ відзначили в категорії 
„Евросоюз 2008 — 2012. Футбол і архітек-
тура. Спортивні та рекреаційні об’єкти“.

Також проєкт здобув ґран-прі на 
огляді-конкурсі „Премія Національної 
спілки архітекторів України“. Конкурс про-
ходив у рамках фестивалю „Архітектура та 
дизайн“, що відбувся у Києві.

Ярина ОНУФРІВ,
старший лаборант кафедри 

містобудування Львівської політехніки

лист-подяка

знай наших!

Архітектори Львівської політехніки — 
серед переможців

християнські свята

Величні церковні традиції

[СУСПІЛьСТВО]
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У Львівській політехніці 22 бе
резня відбулася Міжнародна 

науковопрактична конференція 
„Транснаціональні сім’ї як наслідок 
української трудової еміґрації: про
блеми та шляхи їх розв’язання“.

Конференція, яку організували 
МОНМС України, Міжнародний ін-
ститут освіти, культури та зв’язків з 
діяспорою Львівської політехніки, 
Всеукраїнський благодійний фонд 
„Запорука“, „soleterre“ — strategie di 
pace ONLus та громадська організа-
ція „Назустріч“, зібрала в конференц-
залі багатьох зацікавлених як з укра-
їнського, так і з італійського боку. 
МІОК уперше провів конференцію 
он-лайн, за якою трудові міґранти в 
багатьох країнах світу і всі, хто займа-
ється цими проблемами, могли не 
лише спостерігати, а й через скайп-
зв’язок брати в ній безпосередню 
участь і висловлювати свої думки.

У конференції взяли участь про-
відні науковці у сфері міґрації, пред-
ставники владних структур, гро-
мадських організацій та церковних 
структ ур з України, благодійної 
асоціяції „soleterre“, міських рад 
Рима та Мілана. Імпреза мала на меті 
об’єднати зусилля органів державної 
влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій, членів 
родин трудових міґрантів та науков-
ців до пошуку вирішення проблем, 
пов’язаних із формуванням новітньо-
го феномену — транснаціональних 
сімей, що виникли внаслідок зовніш-
ньої трудової міґрації.

Конференція відбулася у форматі 
пленарного засідання, наукового 
діялогу, секційного засідання „Прак-
тики роботи з транснаціональними 
сім’ями“ та майстер-класу „Відчуття, 

емоції та спілкування для сімей тру-
дових міґрантів“. 

— Приємно, що в семінарах, які 
проводить МІОК, дуже активні пред-
ставники громадських організацій, 
особливо УГКЦ, котра бере на себе 
т і проблеми транснаціональних 
родин, які мала б виконувати дер-
жава, — відзначив голова УВКР Ми-
хайло Ратушний.— Італійські друзі 
знаходять час приїхати до нас: нині 
серед них й представник Міланської 
міської ради пані Антонелла Колом-
бо. А чому тут нема представника 
Львівської облдержадміністрації? 
Доволі часто влада відстає від того, 
що роблять громадські організації, 
церква й науковці. 

Михайло Ратушний підкреслив, 
що будь-яке явище можна з виклику 
перетворити на шанс, зокрема, шанс 
утворення нової України, орґанічної 
ї ї присутности в новому, глобалізо-
ваному світі, який передбачає вільне 
переміщення людей, ідей, капіталів, 
технологій. Головне — не втратити 
свою національну ідентичність.

— Поштовхом до проведення 
нашої конференції став спільний 
українсько-італійський проєкт Все-
українського благодійного фонду 
„Запорука“ і нашого інституту — „Під-
тримка транснаціонального батьків-
ства та соціяльно-економічної реінте-
ґрації репатріянтів“, — сказала відпо-
відальна за проєкт, науковий співро-
бітник МІОКу Оксана П’ятковська. —  
Фінансував його італійський фонд 
„Солітера“. „Запорука“, власне, на 
цій конференції підбивала підсумки 
проведення свого проєкту. Ми ж у 

ньому спільно з кафедрою соціології 
та соціяльної роботи Львівської полі-
техніки досліджували як потенційну 
міґрацію родин трудових міґрантів 
в Україні, зокрема, й у Львові, так 
і рееміґрантів, які повернулися з 
Італії. Результати досліджень опублі-
кували на нашому сайті. Зрозуміло, 
що зараз відбуватимуться певні 
деформації в еміґраційних потоках. 
Тобто, якщо в дев’яностих роках 
виїжджало населення віком від со-
рока років і старше, то зараз це, в 
основному, молодь. Тож незабаром 
стикнемося з абсолютно иншою 
проблемою транснаціональних сі-
мей — покинутих батьків. Питання 
таких роз’єднаних сімей потребує 
глибшої дискусії, звернення на неї 
уваги органів державної влади. Ми ж 
продовжимо цю роботу в науковому 
і дослідницькому планах.

— Україна входить у п’ятірку 
країн-донорів Італії, — додає ди-
ректор МІОК Ірина Ключковська. 
— Тож італійці як приймаюча країна 
зацікавлені у розробленні спільних 
кроків до поєднання зусиль. Тому в 
нашу ухвалу внесли пропозиції укра-
їнської й італійської сторін, скеровані 
на вироблення спільних кроків для 
регулювання проблеми. 

У рамках конференції експону-
валася фотовиставка „Благодійність 
крізь призму об’єктива“, яку організу-
вав Український форум благодійни-
ків та його реґіональний партнер ВБФ 
„Запорука“ у співпартнерстві з МІОК 
та мистецьким об’єднанням „Дзига“.

Катерина ГРЕЧИН

міжнародна конференція

Транснаціональна родина: глобальний 
та український виміри
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У Львівській облдержадміністрації 
23 березня відбувся публічний за

хист проєктів програм, які розробили 
молодіжні, дитячі, громадські органі
зації та їх спілки і подали на конкурс 
проєктів в Управління з питань сім’ї 
та молоді ЛОДА.

Учасників захисту конкурсних про-
єктів привітав заступник голови ЛОДА 
Михайло Янковський, побажавши 
перемоги гідним проєктам та запев-
нивши молодь, що молодіжна політика 
належить до пріоритетних питань об-
ласної державної адміністрації.

Начальник Управління з питань 
сім’ї та молоді Львівської облдержад-
міністрації Анатолій Ігнатович відзна-
чив високу активність громадських 
організацій, що подали документи на 
участь у конкурсі. Цього року до кон-
курсної комісії надійшло 106 проєктів 
програм від 41 громадської організації 
(до слова, минулоріч таких проєктів 
було в кілька разів менше).

До складу конкурсної комісії, яка 
розглядала проєкти, ввійшли заступ-
ник начальника Управління з питань 
сім’ї та молоді Андрій Добрянський, 
в. о. заступника начальника відді-
лу молодіжної політики Управління 
Христина Паньків, головний спеці-
яліст Управління Михайло Обіход, 
представники депутатського корпусу 
Львівської обласної ради Андрій 
Корнат та Тарас Скиба. Студентську 
молодь у складі конкурсної комісії 
представляли голова первинної 
профспілкової організації студентів і 
аспірантів Української академії дру-
карства Любов Тупичак та співголова 
Студентської ради при Львівській 
облдержадміністрації Андрій Гой. 
Від громадських організацій — голо-
ва ЛОМГО „Молоді реґіони“ Богдан 
Хруставчук та голова молодіжної 
комісії громадської ради при ЛОДА 
Андрій Салига.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

Про Ігора Білозора, делікатеси з Да
ґестану, „закарпатських ковбоїв“, 

жахи з Великого театру та багато иншо
го можна прочитати у новій книзі про
фесора Віктора Проскурякова, завід
увача кафедри дизайну архітектурного 
середовища Львівської політехніки. Її 
спільно з директором видавництва 
університету Іваном Паров’яком він 
презентував у приміщенні Українсько
го товариства охорони пам’яток історії 
та культури 29 березня.

Запропонована читачам книга є 
продовженням презентованих під 
час львівського Форуму видавців-2010 
„Неймовірних пригод „западенців“ 
у північній столиці розвинутого со-
ціялізму. Біографічні нариси у вигляді 
ненаукового дослідження“. Навіть на-
зва майже ідентична.

На відміну від першої частини, яка 
знайомила читача з аспірантами, що 
навчалися в Москві у 1980-х роках, другу 
присвячено перипетіям аспірантського 
життя, зокрема, родинного. Також тут 
знайдете багато історій, які будуть ці-
каві старшим і молодим. Про останнє 

свідчить уже те, що майже весь наклад 
першої частини книги розкупили в 2010-
му ще під час форуму.

На презентації автор зізнався, що 
багато з того, що планував розповісти 
читачам, так і не було зреалізовано в 
новій книзі. Натомість там реалістично, 
з властивою письменнику-архітектору 
іронією, змальовано реальні особис-
тості, які грали й грають головні ролі в 
житті автора, а часом — і цілої країни. 
Зрозуміло, що й сама парадоксальна 
і складна дійсність держави, „яка вже 
відходить у непам’ять“, — це коло-
ритне тло коротких нарисів Віктора 
Проскурякова. На сторінках „Житія 
„западенців“ (а такий підзаголовок 
книжки) багато особистих фотографій 
автора, його колег, родини, а також 
власних рисунків відомого архітектора, 
фотофакти подій і світлини місць, які 
тим чи иншим чином згадані в тексті.

На презентації були присутні як 
самі герої описаних пригод, так і сту-
денти ІАРХ Політехніки. Багато з них 
отримали книжку з автографом автора 
у подарунок.

Анна ГЕРИЧ

молодіжна діяльність

Представники МГО захистили  
свої проєкти

презентація

Продовження пригод „западенців“ 
від Віктора Проскурякова

коротко

доповідь директора міжнародно-
го інституту освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою Львівської 
політехніки Ірини ключковської 
„Українська жінка села: контекст 
сучасних реалій“ виголосили на 
панельній дискусії 56-ї сесії комісії 
ООН зі статусу жінок (у Нью-Йорку). 
Захід організувала Світова федера
ція українських жіночих організацій 
за підтримки Посольства України у 
США та у співпраці з Конфедерацією 
неурядових організацій з дорадчим 
статусом при ООН (CoNGO).

29 березня в києві відбулося за-
сідання колегії державної служби 
молоді та спорту України. Від 
Львівщини участь у засіданні взяли 
начальник Управління з питань сім’ї 
та молоді ЛОДА Анатолій Ігнатович 
та начальник управління з питань 
фізичної культури та спорту ЛОДА 
Юрій Майборода. Головною темою 
обговорення було питання виконан
ня Державної цільової соціяльної 
програми „Молодь України“ на 
2009 — 2015 рр. 

У Львові 23 квітня вшанують першу 
річницю смерти відомого історика 
церкви, мистця та науковця отця 
доктора дмитра Блажейовського. 
В цей день відправлять Службу 
Божу з панахидою в церкві Стрітен
ня Господнього, покладуть квіти на 
могилу на Янівському цвинтарі та 
відкриють пам’ятник. У Національ
ному академічному українському 
драматичному театрі ім. М. Занько
вецької відбудеться урочистий вечір 
пам’яти.

В середині березня у Львівській по-
літехніці стартував конкурс на най-
кращу ідею створення пам’ятника 
студенту. Метою створення такого 
пам’ятника є увіковічення спо
гадів про студентське життя для 
випускників та підвищення іміджу 
студента як найвільнішої частини 
суспільства. Реалізація відповідного 
проєкту відбувається на основі твор
чого конкурсу робіт серед студентів 
та аспірантів Політехніки. Пере
можця конкурсу на найкращу ідею 
нагородять грамотою та грошовою 
винагородою у розмірі 1000 гри
вень. Урочисте відкриття пам’ятника 
відбудеться 17 листопада 2012 року 
під час святкування Дня студента.

За матеріялами інформаґенцій
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Весняною традицією для політехніків стали толоки на території 
Студмістечка. 
Щороку до прибирання довкола гуртожитків залучають першо-

курсників, які мешкають тут, студентів-штрафників (у такий спосіб 
відпрацьовують усі штрафні бали) і тих, хто хоче зробити свій внесок 
у поліпшення благоустрою. 

Цьогоріч представники житлово-побутового відділу Студмістеч-
ка і Колегії та профкому студентів і аспірантів біля студентської церк-
ви заклали калиновий гай. До озеленення території долучились і 
представники молодіжних організацій та посадовці Управління з 
питань сім’ї та молоді ЛОДА. Вони також упорядкували Студент-
ський парк і Меморіял розстріляним польським професорам. 

Н. П.

толока

Подбали про благоустрій території

В авдиторії на першо-
му поверсі було як ніколи 
людно. Зі вступним словом 
виступив проректор, а од-
разу після того студенти 
мали можливість постави-
ти свої запитання. 

― Навчальний процес 
у Львівській політехніці 
закінчиться 20 травня. 
Тобто, до цього часу сту-
дентам необхідно висели-
тися з гуртожитку, — на-
голосив проректор. 

Студенти запитували, чи 
поселять їх у ті самі кімнати 
після Евро-2012, на що Бог-
дан Васильович однозначно 
відповів: „Так“. Натомість за 
стан кімнати по завершенню 
футбольного свята відпові-
дальности на себе не бере 
ніхто. Надія лише на вихова-
ність іноземних гостей. Ігор 
Якубовський попросив за-
лишити після себе прибрані 
кімнати, адже це певною 

мірою також імідж Львова і 
Політехніки зокрема. 

Студентам, які на період 
літніх канікул планували 
працювати у Львові і про-
живати в гуртожитку, до-
ведеться пожити якийсь 
час деинде. Виселяють на 
період Евро всіх студентів, 
у тому числі й іноземних. 

Артур БОБРИК, 
студент III курсу ІКНІ  

Львівської політехніки 

Редакція „Аудиторії“ вирішила роз
питати заступника директора Студ

містечка Львівської політехніки Ігора 
Якубовського про підготовку гурто
житків до чемпіонату. Він докладно 
розповів про те, що керівництво Студ
містечка у березні провело зустрічі з 
мешканцями трьох гуртожитків (8, 
10 та 11), в які під час Евро2012 по
селятимуть уболівальників.

— Важливо, що студенти абсолют-
но спокійно сприймають ситуацію, 
пов’язану з їхнім виселенням на час 
проведення чемпіонату. Щоправда, є 
чимало запитань, на які не лише треба 
відповісти, а й пояснити молоді, чому 
це саме так чи инакше, спростувати 
чутки, що їх поширюють деякі полі-
тичні сили, які хочуть збурити студент-
ське середовище, — наголосив Ігор 
Якубовський. — Найбільше студентів 
схвилювала чутка, що плату за ремон-
ти, заміну меблів буде внесено в ціну 
за проживання в гуртожитку. Можу 

запевнити, що це неправда. На початку 
березня відбулося підвищення ціни за 
проживання на 10 відсотків, але це у 
всіх гуртожитках і не пов’язано з Евро, 
а з інфляцією. Зауважу, що минулого 
року в той самий час також було під-
вищення ціни. 

Ігор В’ячеславович зауважив, що 
кожен, хто дотримується правил вну-
трішнього порядку і подасть заяву на 
перепоселення, зможе повернутися 
на своє попереднє місце проживання:

— Цього року збір заяв на перепо-
селення відбуватиметься раніше — з 
15 квітня. Раджу не передавати заяви 
через друзів чи знайомих, не зали-
шати на вахті, а приносити особисто 
комендантові чи голові студентської 
ради гуртожитку. 

Цікавилася молодь і гарантіями 
збереження їхнього особистого майна.

— Ми радимо студентам усі свої 
коштовні речі забирати, — каже зас-
тупник директора Студмістечка. — 
Якщо з тієї чи иншої причини в когось із 

мешканців не буде такої можливости, 
то для збереження їхніх речей ми 
виділимо окреме приміщення. Але, 
зрозуміло, що коли кожен принесе 
все, що має, то не вистачить жодних 
приміщень. Звичайно, давати гарантії, 
що все буде ідеально, не може ніхто. 
Ми сподіваємося, що вболівальники, 
які житимуть у наших гуртожитках, бу-
дуть справжніми висококультурними 
европейцями. Для того, аби студент-
ські гуртожитки були якомога краще 
облаштовані для гостей, а зрештою і 
для політехніків, у них проводять кос-
метичні ремонти та часткову заміну 
меблів. Зауважу, що держава для цьо-
го не виділила жодної копійки. Зараз, 
наприклад, уже відбуваються ремонти 
в блочних коридорчиках, замінюємо 
блочні двері у 8 гуртожитку, а в 11-му 
побілили коридори, кухні та закупили 
нові меблі. Це все реалізовуємо за 
кошти університету. 

Наталія ПАВЛИШИН

напередодні чемпіонату

Розповіли, пояснили, спростували…

Про поселення гостей у гуртожитку — очима студентів

На початку березня у  гуртожитку № 8 Львівської полі
техніки відбулися збори мешканців. На зустрічі були 

присутні проректор Богдан Моркляник, директор Студміс
течка Ігор Гельжинський, його заступник Ігор Якубовський 
і комендант цього гуртожитку Сергій Ісюк. 
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На конкурс було наді-
слано понад сотню книг, 
але половина з них відпала 
одразу через невідповід-
ність таким вимогам: книга 
має бути нова, тобто видана 
впродовж останніх двох 
років, не перевидана і не 
перекладна. Другу половину 
книжок журі, до якого вхо-
дять відомі письменники й 
дослідники літератури (що-
року склад журі буде иншим, 
його вибиратиме Комітет 
премії), ретельно прочитало. 
Маріанна Кіяновська, автор 
ідеї премії і її директор, а та-
кож член цьогорічного журі, 
запевняє, що „було серйозне 
занурення в тексти, та все ж 
буде важко встановити якісь 
пріоритети, тож переможця 
визначить таємне голосуван-
ня“. За дві години до вручен-
ня премії рахункова комісія 
підсумує бали, члени журі 
до того часу напишуть листи 
із обґрунтуванням власно-
го вибору переможця. Усі 

фіналісти отримають сво-
єрідні грамоти — картини, 
спеціяльно намальовані ки-
мось із молодих художників-
ілюстраторів.

„Великий Їжак“ — пре-
мія відкрита й орієнтована 
на подібні премії в Евро-
пі — вибір книжок супро-
воджувався публічними 
дискусіями, рецензіями, які 
можна знайти на сайті www.
jizhak.org.ua. Спочатку було 
укладено довгий список 
із 30 книг-переможців. З 
нього формувався список 
короткий. Він засвідчив, 
що гарні дитячі автори є 
у різних містах України, а 
найкращі книжки можна на-
писати у будь-якому жанрі, 
все залежить тільки від про-
фесіоналізму письменника. 

― Сучасна дитяча літе-
ратура є дуже обширною, 
тож важливо вибрати те, що 
творитиме історичну верти-
каль. Головне, що до наших 
дітей дійде якісна книж-

ка, — резюмувала член журі 
доцент кафедри філології та 
методики початкової освіти 
Прикарпатського національ-
ного університету імени 
В. Стефаника Тетяна Качак.

Отже, до списку фіна-
лістів потрапили такі книж-
ки: „Тьотя Бегемотя“ Юрія 
Бедрика, „Мій друг Юрко 
Циркуль“ Валентина Бердта, 
„Віршів повна рукавичка“ 
Василя Голобородька, „Зе-
лена квітка тиші“ Михайла 
Григоріва, „Чудове Чудо-
висько в країні жаховиськ“ 
Сашка Дерманського, „Каз-
ки П’ятинки“ Дзвенислави 
Матіяш, „Джованні Трапато-
ні“ Олекси Росича, тетрало-
гія для підлітків „Русалонька 

із 7-В“ Марини Павленко, 
„Баламутинки“ Романа Ски-
би. Представлені книжки 
найбільше презентують 
три видавництва — „Теза“, 
„Грані-Т“, „Видавництво 
Старого Лева“ (до слова, 
його головний редактор і 
член Комітету премії по-
етеса Мар’яна Савка зі сво-
єю „Казкою про Старого 
Лева“ потрапила у пре-
стижний щорічний каталог 
найкращих видань світу 
„White Ravens ― 2012“). 
У планах же засновників 
премії — „Малий Їжак“ — 
літературний конкурс для 
дітей із літньою школою та 
майстер-класами від дорос-
лих письменників.

Виправити помилку Верховної Ради, 
яка забула про 120-річчя першого 
українського футуриста Михайля 
Семенка, взялися аванґардні поети 
кількох поколінь — від шістдесятих 
років до двотисячних. Вони вирішили 
оголосити 2012й роком Семенка. У 
списку заходів, присвячених мистець-
кому аванґарду загалом та Михайлю 
Семенку зокрема, першим був вечір 
27 березня у київській книгарні „Є“, 
де Іван Драч, Іван Малкович, Анато-
лій Дністровий, Олег Коцарев, Любов 
Якимчук, Вано Крюгер, Богдан-Олег 
Горобчук читали свої улюблені вірші 
цього поета.

У квітні у „Видавництві Старо
го Лева“ побачить світ „Книга мого 
роду“. Це фамільна книга, яку кожен 

створить сам. Чудовий дизайнерський 
родинний альбом можна заповнити 
фотокартками, родинними історіями, 
звичаями, фамільними рецептами. 

На честь відкриття Весняної книж-
кової виставки „Медвін“ письменники 
пропонують проголосити 5 квітня 
Днем без нецензурної лексики. З 
цією пропозицією вони звертаються 
до Президента, Прем’єр-міністра, 
депутатів Верховної Ради та инших 
можновладців, а також до громадян 
України. Секретом, як прожити цілий 
день без лайливих слів, поділиться 
маестро нецензурної лексики Лесь 
Подерев’янський та харківський поет-
слемер Артем Полежака.

26 — 27 квітня стартує конкурс 
молодіжних видавничих проєктів 

„Парад видавничих ідей“, який про-
йде в рамках фестивалю молодих ви-
давців і редакторів „Штурмові загони 
Гуттенберга“ в Інституті журналістики 
КНУ імени Т. Шевченка. Його мета ― 
зібрати видавничі ідеї молоді та дати 
можливість втілити їх у життя шляхом 
презентації проєктів видавцям, бізнес-
менам та громадським організаціям. 
Хто хоче взяти участь у конкурсі, мусить 
до 15 квітня надіслати короткий опис 
проєкту. Також слід додати pdf-версію 
проєкту (друковане видання) або ж 
лінк / zip-архів (електронне видання). 
Контактна інформація за адресою:  
fype.vsr@gmail.com.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

літературна премія

що, де, коли?

Література: події, задуми, книги

„Великий Їжак“ оприлюднив список фіналістів

Сучасні автори, які пишуть українською мовою для ді
тей, торік у жовтні отримали добрий стимул писати 

ще краще — засновано премію „Великий Їжак“. Цього 
року вже маємо перших дев’ять фіналістів, один із яких 
наприкінці травня отримає головну нагороду в розмірі 
10 тисяч гривень, дві олійні картини та нагоду поїхати на 
Ляйпцизький книжковий ярмарок2013.
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Цьогорічний конкурс талантів не перестає дивувати: студентські команди не втомлюються творити й експеримен-
тувати. Нові теми, цікаві ідеї, ориґінальні підходи… кожен концерт — тематичний. кожен інститут — особливий

[кУЛьТУРа]

Інститут ґеніяльних 
сексуальних наречених 

обирає класику

К о м а н д а  І ГС Н ,  я к а  ц ь о г о р і ч 
деб’ютувала на політехівській сцені, 
пропонувала глядачам обрати влас-
ний стиль. Щоправда, в інтерпретації 
дівчат цей вибір був не такий вже й 
широкий — упродовж усього концерту 
відбувалась боротьба добра і зла як 
чорного і білого, відповідно й костюми 
були цих класичних кольорів, програм-
ки для журі оформили в червоному й 
чорному кольорах. Відтак скидалось 
на те, що для деб’ютанток стиль — це 
тільки класика.

Винятком із правила, яке вони ж і 
запровадили, стали вокальні виступи 
Роксолани Данилів — соло та в дуеті 
з Наталією Петришин: дівчата пере-
співували Віктора Цоя та Святослава 
Вакарчука. Ще один виняток — ведучі 
Анна Шиба та Катерина Ходак (а-ля 
Ургант і Цекало), котрі безпосередньо 
піджартовували одна з одної і видава-
ли ориґінальні підводки до номерів. 
Наприклад, перед танцем вони пред-
ставили своїх колег як Інститут ґеніяль-
них сексуальних наречених.

Попри недостатньо глибоке висвіт-
лення задуманої теми концерт загалом 
вийшов справді студентський.

Чоловічий стриптиз 
у цирку?!?

Ще одна вдало обрана тема, якій 
все-таки бракувало глибшого „копан-
ня“, — життя після цирку команди ІТРЕ. 
Яскраві костюми, клоуни і фокусники, 
тематичні підводки і купа цікавих ідей 
мали би стати запорукою успіху. „Цирк 
поїхав, а клоуни залишились“, — де-
кларували студенти на афіші. Але так 
виглядало, що разом із цирком поїхав 
і той веселий, добрий, дитячий дух і 
настрій, який його супроводжує. То 
„труп“ у маршрутці, то „ютубівські“ 
пияки (нарізку з інтернетних роликів 
можна було добрати ретельніше), то 
чоловічий стриптиз…

Можливо, студентам життя не зда-
ється таким яскравим, як костюми їхніх 
клоунів, адже в їхніх піснях — соціяльна 
тематика (наприклад, „Асфальтові діти“).

Але справді добрим було відео 
„Орігамі“, де руки Володимира Андру-
щака у прискореному темпі майстру-
вали чудесні фіґурки — квіти, дракона, 
лебедя. Ліричним був дует Дмитра 
Левка та Зоряни Мисяк („Весняний 
вечір“ Василя Стуса). Веселу програмку 
отримав кожен член журі (здається, в 
неї вклали більше часу і зусиль, ніж у 
деякі номери). А „до наступної весни“ 
(як співала команда у фінальній пісні) 
всі недоліки можна виправити.

Коли страх — це чудово…

Навіть без порівняння з попереднім 
виступом концерт команди ІГДГ на ту 
ж тему цирку був вражаючий (це не 
перебільшення). Я не пригадую ще 
одного настільки цілісного виступу, з 
якого не випадав жоден номер — як 

тематично, так і настроєво. Навіть 
гості орґанічно вписалися не лише в 
контекст виступу, а й у саму команду. 

За сюжетом, увагу звичайного хлоп-
ця Генрі Брукса привертає цирк Поля 
Бурже (всі імена вигадані). Поступово 
артисти зникають: спочатку пристрасні 
Анна та Альберт Готвічі (Дар’я Кулініч 
та Сергій Мандебура у хореографічній 
постановці „На межі почуттів“ були 
настільки красномовними, що мож-
на було читати мову тіл, як книжку), 
потім веселі клоуни, самозакохана 
гімнастка Мері, закохані (справжня 
румба „Таємні побачення“ у виконанні 
першокурсників Павла Гнатюка та Анни 
Жилінської), отруєно партнера із дуету 
повітряних гімнастів (їх виступ був ви-
довищний і захоплюючий)… Але до-
питливість перемагає бажання втекти, 
і Генрі залишається в цирку до ранку.

Він переконаний, що їх усіх убиває 
Ян (втілення Квазімодо Гюго, але з чу-
довим вокалом та бардівським талан-
том) — і справді часто ми сприймаємо 
людей за їхнім зовнішнім виглядом. 
Але насправді Поль Бурже — не лише 
керівник у цьому цирку. Він уявив себе 
Богом — убиває всіх, поки вони не вби-
ли себе своїми гріхами — зажерливістю, 
хтивістю, пихою… І Генрі не перший, а 
єдиний побачив його цирк … І вибору — 
ставати Полем чи ні — він теж не має…

Цю детективну історію орґанічно 
доповнила гра світла (у залі повна тем-
рява, лише суддям світили свічки та 
сцену підсвічували, як у справжньому 
театрі), настроєву містичну атмосферу 
створив музичний супровід. І фінал — 
три крапки для кожного…

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

студентський фестиваль

„Весна…“ деб’ютів, спроб, помилок і успіхів
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Професійне свято митців 
сцени, яке відзначали 

27 березня, для львівських 
театрів є традиційно приво
дом до підбиття підсумків.

Заньківчани за остан-
ній сезон поповнили ре-
пертуарну афішу трьома 
прем’єрними постава-
ми — „Блакитна троян-
да“, „Ромео і Джульєтта в 
кінці листопада“, „Гамлет 
в гострому соусі“. Проте 
для них дедалі  більше 
на перший план висту-
пає проблема збереження 
унікального приміщення, 
в якому працюють (ко-
лективу належить не все 
приміщення, тож провести 
комплексну реконструкцію 
споруди неможливо, вирі-
шення ж ряду фінансово-
господарських проблем 
дасть змогу заньківчанам 
розширити площу для сво-
їх виробничих потреб).

Курбасівці ввійшли в но-
вий сезон із дуже провока-
тивною прем’єрою „Лісова 

пісня“. Також театральний 
колектив започаткував про-
ведення круглого столу, 
присвяченого проблемі 
розвитку інтелектуального 
театру, його функцій у су-
часному суспільстві. А до 
відзначення свого професій-
ного свята через відсутність 
належної матеріяльної під-
тримки з боку держави кур-
басівці підійшли вимушено 
неординарно — акцією 
протесту.

А ось Національний те
атр опери та балету, на-
впаки, потішив у цьому 
сезоні не лише прем’єрою 
опери „Любовний напій“, 
а й активною інтеґрацією 
з культурним простором 
Европи. З 14 до 18 березня 
представницька делеґація 
колективу (директор Тадей 
Едер та завідувач літера-
турної частини Надія Труш) 
взяла участь у щорічній 
конференції в Ліоні, котру 
проводила Асоціяція ев-
ропейських театрів опери 
„Опера-Европа“. Головні 

акценти — це проблеми 
творчого виживання евро-
пейських оперних театрів 
в умовах фінансової кризи. 
Також її учасники всебічно 
розглядали менеджерські 
стратегії з активного залу-
чення глядача, обмінюва-
лись досвідом тощо.

Окрім того, Опера цього-
річ розробляє масштабний 
план святкування 140-річчя 
від дня народження патро-
неси театру Соломії Кру-
шельницької. Театр про-
водить конкурс виконавців 

і міжнародний фестиваль 
оперного мистецтва її іме-
ни, що сприяє розвитку 
оперного мистецтва не тіль-
ки у Львові, а й в усій Україні 
та за її межами. В репертуарі 
театру є вистава під назвою 
„Повернення Батерфляй“, 
присвячена відомій історії 
про те, як Соломія Крушель-
ницька своїм співом повер-
нула до сценічного життя 
тепер уже класику оперного 
жанру „Мадам Батерфляй“.

Оксана ПАЛІЙ

Цього року 27 березня в Національ
ному театрі імени Марії Занько

вецької церемонія нагородження 
„Капустяним Оскаром“ відбулася 
втретє. Особливістю цього „Театраль
ного капустяника“ у День театру 
стало те, що золотисту фіґурку та 
качан капусти отримували не тільки 
заньківчани і не лише актори. Дійство 
тривало майже 4 години.

Крім театральних Оскарів, деяким 
профі сценічної майстерности діста-
лися грамоти від Національної спілки 
театральних діячів України, а почесну 
премію „Галицька Мельпомена“, за яку 
щороку змагаються своїми кращими 
театральними постановками окремо 
драматичні та лялькові театри Захід-
ного реґіону, цього разу присвятили 
Лесі Українці, оскільки минулий рік 
був роком її ювілею. Найкращими ви-
ставами за творами поетеси комісія 
визнала „Блакитну троянду“ заньків-
чан (режисер Таїсія Литвиненко) та 

виставу „Лісова пісня“ Закарпатського 
обласного театру ляльок „Бавка“.

Після офіційних привітань від ху-
дожнього керівника театру Федора 
Стригуна і генерального директора 
Андрія Мацяка, розпочалися приві-
тання жартівливі, але взаємні, щирі 
і навіть особливі: народна артистка 
України Таїсія Литвиненко подарувала 
500 гривень (свою премію за „Блакит-
ну троянду“) і в такий спосіб по сво-
єму нагородила живу історію театру 
ім. М. Заньковецької — заслужену 
артистку України Катерину Хом’як, якій 
цьогоріч виповниться дев’яносто.

Усе було, як у Голівуді: червона до-
ріжка для святково вбраних акторів, 
яких у фойє зустрічали вдячні глядачі, 
оркестр, спалахи фотокамер, а на 
сцені — навіть традиційна для премії 
інтриґа щодо того, чиє прізвище на-
писане у конверті. Нагороди стосува-
лися таких вистав театру, як „Гамлет у 
гострому соусі“, „Блакитна троянда“, 
„Останній Гречкосій“, „Мина Мазайло“ і 

„Ромео та Джульєтта в кінці листопада“. 
Найкращою своєю виставою сезону 
заньківчани визнали „Гамлет у гостро-
му соусі“ (режисер Вадим Сікорський). 
Переможця заздалегідь мали змогу об-
рати самі глядачі, голосуючи в інтернеті.

До списку переможців у номіна-
ціях найкраща чоловіча і жіноча роль 
другого й першого планів, секс-символ 
року, найкраща епізодична роль, най-
краще оформлення вистави, гумор 
року та Сонечко театру, які присуджу-
вали винятково своїм акторам, органі-
затори додали по одній нагороді акто-
рам Молодіжного академічного театру 
ім. Леся Курбаса, „Театру у кошику“ та 
Першого українського академічного 
театру юного глядача.

У перервах між врученням нагород 
на великому екрані присутні мали змо-
гу побачити смішні „домашні відеоза-
готовки“ або живі комедійні сценки, 
які провокували вибухи сміху у залі.

Анна ГЕРИЧ

міжнародний день театру

Здобутки і проблеми львівської Мельпомени

„Капустяний Оскар“ за справжні досягнення
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Минулого тижня в Галереї „LvivArt“ 
(вул. Лесі Українки, 21) відкри

лася виставка Романа Опалинського 
„Червоне та синє“, яка триватиме 
до 23 квітня. „Це один із улюблених 
художників нашої галереї, і його ви
ставки є щорічні“, — розповіла керів
ник галереї Юлія Скоп. І саме з його 
своєрідного творчого звіту за останнє 
півріччя вирішили відновити експози
ційну роботу салону після ремонту.

Задовго до цього журналістові 
„Аудиторії“ випала нагода поспілку-
ватися з художником, який працює в 
техніці левкасу (від гр. „леу“ — біле; 
ґрунт, який кладуть на дошку, білий, 
як крейда, звідси така назва). Черво-
ний (у поєднанні зі золотом) і синій 
(зі сріблом) — основні кольори, які 
використовує Роман Опалинський. 
Він жартома згадує, як колись Пікассо 
питали: „У вас був „голубий“ період. 
З чим це пов’язано?“, на що той від-
повів: „Просто в мене тоді иншої 
фарби не було“. Якщо ж серйозно, то 
кольорова палітра відображає тема-
тику картин художника. Здебільшого 
Роман Опалинський творить світські 
сюжети, але при цьому його творчість 
близька до християнської, філософ-
ська, діалектична.

А в місті Городку, де художник 
народився і мешкає, у церкві Преоб-
раження Господнього (в монастирі 
францисканців) одна зі сучасних 
ікон — його пензля.

― Цю ікону я намалював собі додо-
му — спеціяльно під старовинну раму, 

яку мені подарували. А коли о. Тарас 
Цікало прийшов відправляти до мо-
настиря, з’ясувалося, що там немає 
образу Преображення Господнього. 
До мене звернулися з пропозицією 
намалювати ікону. Я не мав часу, а 
головне — не спеціялізуюся на іконах. 
Тому запропонував подарувати свій 
образ. Для родичів деколи малюю 
ікони, але дуже рідко. Тут треба по-
стійно працювати, розвиватися, вдо-
сконалювати себе.

Мистець працює також у галузях 
графіки та художнього металу. Відтак 
сам оформляє деякі картини кованим 
металом. Часто рами є продовженням 
його картин.

Заслужений художник України 
(2009). Учасник багатьох всеукраїн-
ських та міжнародних виставок, пле-
нерів (у Польщі, Словаччині, Франції 
тощо). Багато його творів — у при-
ватних колекціях у Польщі, Німеччині, 
Голландії, США, Канаді, Австралії, 

Ізраїлі. Легко з ними розлучається. 
Адже переконаний: після роботи, яка 
подобається, конче мусить бути ще 
краща. Зрештою, як показує досвід, 
так простіше і з прагматичної точки 
зору — перетинати кордон із карти-
нами зайвий раз не так уже й просто:

― Ще навчаючись у Львівському 
інституті прикладного та декоративно-
го мистецтва (тепер Львівська націо-
нальна академія мистецтв), я перший 
серед студентів виставляв на продаж 
свої роботи в магазині „Художник“ у 
Львові, що тоді було доступно лише 
членам Спілки художників. Тепер час-
тіше маю виставки і продаю картини 
на Заході, бо там більша зацікавле-
ність у мистецтві. У нас — таке вра-
ження, що все робиться лише для того, 
щоб перешкодити художникам. На 
Новий рік ми організовували виставку 
на „Днях культури України в Ельзасі“ 
(провінція Франції). Щоб виїхати, ми 
цілу ніч простояли в Шегинях на мит-
ниці, бо за законодавством можна 
везти робіт на суму до 200 евро, а 
решту слід оформляти як багаж, як 
цілу „фуру“. У нас було запрошення 
від посольства, від „Французького 
альянсу“, тому митники з трудом, але 
пропустили нас.

Однак Роман Опалинський не вва-
жає себе художником світу:

― Я всім кажу, де б я не був, що я 
городоцький художник. Правда, всі 
питають: „Що таке Городок?“ (смієть-
ся). Кілька років тому ще й доводилося 
пояснювати, що таке Україна. Одного 
разу, коли вперше приїхали на пленер 
у Польщу, словаки нас питали: „Чи у вас 
є телевізори?“. Це досить дивно було. 

Роман Опалинський — перший 
художник у родині. Чи започаткує він 
художницьку династію, залежить не 
від нього:

― Обидва мої сини малюють до-
бре. Старший, коли був молодший, 
їздив по пленерах, здобував призові 
місця. Але вирішив, що не малюва-
тиме. Закінчив Академію мистецтв 
за спеціяльністю арт-менеджмент, 
займається менеджментом різних 
електронних ігор. Менший також 
иноді сідає біля мене і малює (ось це 
його „вишеньки“). Але я не примушую 
його, бо то неможливо заставити, 
воно мусить само вийти назовні. 

Мистець упевнений: попри те, що 
художників в Україні (як і діячів культу-
ри) держава не підтримує, рівень укра-
їнських художників досить високий:

в майстерні художника

Червоне та синє Романа Опалинського
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коротко

Визначено лавреатів усеукраїнської 
літературної премії імени Ірини 
Вільде. П’ятого травня, у день на
родження письменниці, нагороди 
за визначні літературні здобутки, 
новаторство у прозі різних жанрів, 
сприяння сучасному літературно
му процесу в Україні отримають 
Василь Стефак за книгу прози 
„Примови проти темряви“, Микола 
Петренко — за книгу „Самоза
палення свічі“, Ігор Гургула — за 
повість „Мартуся зі Львова“, Воло
димир Ганулич — за романказку 
„Білий камінчик щастя“ та Оксана 
Смола — за роман „Рух назустріч 
світлу“.

31 березня у львівському „метро клу-
бі“ відбувся концерт легенди 90-х — 
гурту „Green Grey“. „Сірозелені“ 
співали нові пісні та хіти з альбому 
„Еміґрант“, а також композиції, які 
свого часу виборювали топові місця 
у телехітпараді „Територія А“. Гурт 
ще кільканадцять днів мандрувати
ме найбільшими містами України у 
пошуках молодих музичних імен. 
28 травня 12 гуртівпредставників 
реґіонів, які здобудуть першість у 
голосуванні у рамках конкурсного 
реґіонального відбору Summer 
Sound Griboffka International Music 
Fest’12, відіграють спільний концерт 
у столиці.

У Львівській обласній бібліотеці 
для юнацтва проведено вечір 
пошанування відомої української 
письменниці Галини Гордасевич. 
Захід, зініційований видавництвом 
„Каменяр“ та бібліотекою, відбувся 
в рамках літературномистецького 
проєкту „Зустріч із книжкою“. Впро
довж 2006 — 2009 років у видавни
цтві побачили світ три томи творчої 
спадщини Галини Гордасевич, які 
упорядкував її син.

Україна стала світовим рекордсменом 
у „найдовшому музичному телеві-
зійному марафоні національної пісні 
у прямому ефірі“. Марафон „Пісня 
об’єднує нас“ стартував 29 березня, 
а завершився 2 квітня, тривав 110 
годин (разом із повною трансляцією 
в інтернеті), участь у ньому взяло 
2012 учасників. Рекорд зареєстру
вали представники „Книги рекордів 
Гіннеса“ та Національного реєстру 
рекордів України.

За матеріялами інформаґенцій

Третя частина виставки малярства 
Михайла Красника відкрилася в 

галереї МО „Дзиґа“. Вона охоплює 
останні десять років його творчости 
та відображає балансування митця 
на межі реалізму й абстракціонізму

Запропонована глядачеві експо-
зиція могла би бути завершальним 
етапом еволюціонування цього ху-
дожника від фігуративности до чистої 
форми — воно зупинилося майже на 
золотій середині. Будь-яке експери-
ментування, здається, буде вже від-
хиленням або у бік, „коли можна піз-
нати, що там намальовано“, або у бік 
„абстрактних плям, практично понять 
і речей, які не можна назвати тим чи 
иншим предметом“. Зрештою, кожен 
митець не спиняється у своїх пошуках 
найдосконалішого вираження себе…

На думку мистецького директора 
галереї „Дзиґа“ Влодка Кауфмана, 
який і відкривав виставку (автор 
скромно вирішив, що сказати більше, 
ніж сказано на його полотнах, він не 
зможе), „тут показано творчість худож-
ника у трьох вимірах; оскільки творчий 
доробок у Михайла Красника великий, 
тому й триптих“. У галереї вмістилась 
мала частина робіт художника: спо-
чатку вибиралась гора картин, а з неї 
доводилося робити ще вибір…

Квадрати, кола, трикутники, ром-
би — за фігурами завжди присутній 
густий, насичений колір, переважно 

теплий, незмінний жовтий, трохи чер-
воного й зеленого. Кожна картина схо-
жа на вікно, у якому розсунули штори, 
а за ними — сонце, трава, подекуди — 
гори. У деяких роботах краєвиди більш 
пустельні, ще в деяких є вихід за земні 
межі, на якийсь космічний рівень, 
де в чистому просторі застигли кулі-
планети. Втім, крізь ті „вікна“ кожен 
побачить щось своє, може, й таке, про 
що художник і не мислив…

― Кожен твір — сформована річ 
абсолютно сформованого художника, 
тож нема сенсу з’ясовувати, до якого 
стилю він належить, яке місце посідає 
в сучасному мистецтві. Надіємось, що 
це не остання зустріч із його творчістю, 
наступного року буде ще, — перекона-
ний Влодко Кауфман.

Наталя ЯЦЕНКО

― Я часто беру участь у міжнарод-
них пленерах і в Польщі, і в Словаччині, 
і у Франції. Коли приїжджають худож-
ники з цих країн, держава оплачує їм 
дорогу, матеріяли, премії. Ми ж їдемо 
за свої кошти, але представляємо 
Україну в числі перших, оскільки на 
пострадянському просторі залишилась 
досить сильна художня школа. Колись 
наші художники їхали вчитися в Краків 
і в Мюнхен. Тепер там нема чого вчи-
тися — всі їдуть до Львова: і німці, і 
поляки, багато китайців. Щоб навчити 
художника, потрібно застосовувати 
лише старі методики, бо „модернові“ 
нічого не дають. За сучасними мето-
диками учні можуть щось намалювати 
таке, як в мене зараз на палітрі (смі-
ється), а звичайну прозору банку ні.

Художник творить зазвичай у своїй 
майстерні — на мансардному поверсі 
власного будинку. В кімнаті, де вистав-

лені готові картини (перед мандрівкою 
в чергову виставкову залу) — про-
холодно, в тій, де малює — тепло, бо 
любить літо і спеку. Взагалі — творить, 
коли має вільний час:

― Часто, коли, наприклад, чекаю 
на когось у машині, мені приходить до 
голови якийсь образ, я його замальо-
вую ескізно — олівцем, щоб зафіксува-
ти думку. Потім вирішую, яка то буде 
гама: якщо холодна, то використовую 
синій колір і срібло, якщо тепла, то 
червоний і жовтий та золото.

А найкраще малюється десь на пле-
нері. Там дають спати, їсти, нічого тебе 
не обходить, дають фарби, матеріяли, 
не відволікають побутові клопоти. 

Рецепт успіху Романа Опалинсько-
го — праця. Адже багато талановитих 
студентів закінчують Академію, але 
лише два-три стають художниками. 

Тетяна ПАСОВИЧ

палітра

Сонце крізь розсунуті штори
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Кросворд
Горизонтально:
7. Дворова гра українських пенсіонерів. 8. Цупкий папір 
для креслення або малювання. 9. Урочистий вірш, при-
свячений якійсь видатній події, відомій особі. 10. Черевики 
на дерев’яній підошві або видовбані з дерева. 11. Озеро в 
Абхазії (Грузія). 13. Музичний твір для чотирьох виконавців. 
15. Столиця Норвегії. 16. Він був „парубок моторний і хло-
пець, хоч куди козак“. 17. Прилад, що виконує елементарні 
операції з числами. 21. Портове місто в Україні. 22. Глухі ма-
лоприступні, зарослі густим непрохідним лісом, місцевості. 
23. Вона покинута еміґрантом. 27. Столиця Перу. 28. Хіміч-
ний елемент, інертний газ. 29. Вартісна рідкісна річ. 31. Те, 
у що упаковують товар для зберігання та транспортування. 
32. Окремий музичний твір, позначений номером серед 
инших творів композитора. 33. Англійський мореплавець 
ХVІІІ ст., один із найвидатніших географічних відкривачів. 
34. Покривало для коня. 35. Територія однієї держави, ото-
чена з усіх боків територією иншої держави.

Вертикально: 
1. Число, яке додається до другого числа. 2. Квіти, листя, 
сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову. 
3. Культурно-освітня і науково-дослідна установа, в якій 
утримують для показу і вивчення диких тварин. 4. Чет-
верта частина року. 5. Початковий момент спортивних 
змагань. 6. Голова уряду в Німеччині та Австрії. 12. При-
бране ім’я, прізвище, яким користується письменник, 
актор. 14. Апарат для виділення вершків із незбираного 
молока. 18. Курортне місто в Росії на узбережжі Чорного 
моря. 19. Східнослов’янський племінний союз, територія 
якого простягалася від пониззя Дніпра до Південного 
Бугу. 20. Почесна відзнака,  нагорода за заслуги. 23. Озе-

ро в Угорщині. 24. Хижак родини котячих, що зовнішньо 
нагадує рись. 25. Держава — анклав на території Італії. 
26. Навколишні умови, обстановка; оточення, середови-
ще. 29. Адміністративно-територіяльна одиниця в Україні. 
30. Опера італійського композитора Дж. Пуччіні.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 11-12

Горизонтально: 5. Спелеологія. 7. Серенада. 8. Фарватер. 11. Он-
таріо. 14. Аквамарин. 15. Краснодар. 16. Пегас. 18. Саксаул. 
21. Портрет. 24. Бієнале. 25. Андорра. 26. Клінтон. 27. Студент. 
29. Аферист. 31. Артек. 32. Ескалатор. 35. Пігмаліон. 37. Емблема. 
38. Антилопа. 40. Петрарка. 41. Темперамент.

Вертикально: 1. Мегафон. 2. Гера. 3. Ельф. 4. Згорток. 5. Свекор. 
6. Яранга. 7. Секанс. 9. Ремонт. 10. Еквілібрист. 12. Арго. 13. Залі-
зобетон. 16. Планета. 17. Спартак. 19. Азарт. 20. Стенд. 22. Токар. 
23. Еліпс. 27. Сварка. 28. Атол. 30. Толока. 33. Турист. 34. Реформа. 
35. Партнер. 36. Гарант. 39. Арес. 40. Піар.

J J J
Зустрічаються двоє друзів. Один другому пропонує 

випити.
― Ні, не можу. Як я з тобою п’ю, потім ти йдеш до-

дому, а я потрапляю у витверезник.
― Це тому, що я знаю норму.
― Навчи і мене.
― Коли ми починаємо пити, я непомітно ставлю на 

столик фотографію тещі, і як тільки вона починає мені 
подобатись, все — норма!

Гостя заньківчансько-
го вечора — володарка 
оксамитового голосу, ви-

сокомайстерна виконавиця 
української естрадної му-
зики. У репертуарі співач-

ки — твори українських та 
зарубіжних композиторів, 
українські народні пісні. 
Гастролювала й гастролює, 
записала альбоми „Ват-
ра“, „Пісні Б. Янівського“, 
„Львівське ретро“, „Галиць-
ка ревія“.

У концертній програ-
мі, назва якої — „Прийде 
ще час…“, візьмуть також 

участь  народні  артис-
ти України Роман Віто-
шинський, Ігор Кушплер, 
Мар’ян Шуневич, лавреат 
Міжнародних конкурсів 
Мирослав Цюпак та во-
кальний квартет „Львів-
ське ретро“. Акомпанемент 
здійснюватиме оркестр 
театру.

Н. Я.

заньківчанський вечір

Незабутні мелодії від Лесі Боровець

У Національному академічному драматичному театрі 
імени М. Заньковецької панують весняні музично

співочі настрої: у березні вже відбулося два вечори опе
рети, в яких глядачам запропонували її найкращі зразки 
з вистав, у квітні заплановано провести ще один такий 
вечір. Восьмого ж квітня на заньківчанську сцену вийде 
заслужена артистка України Леся Боровець.
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політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РекЛама Та ОГОЛОшеННЯ]

Колектив кафедри електронних обчис
лювальних машин ІКТА Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибокі та щирі співчуття за
відувачу кафедри, професору Анатолію 
Олексійовичу Мельнику з приводу важкої 
втрати — смерти сина 

Юрія.

Від щирого серця вітаємо зі славним 
75-річним ювілеєм завідувача кафе-
дри хімії і технології неорганічних 
речовин професора 

Віктора Теофіловича ЯВОРСЬКОГО.

Ваші літа завжди наповнені творчою працею, 
любов’ю до людей, жертовністю та мудрістю, зав-
дяки чому Ви є відомий вчений, педагог, шанована 
людина.

Бажаємо міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди Вас супроводжує світло 
людської вдячности, увага та підтримка, а щаслива 
родина і рідна кафедра не залишають Вас ніколи.
Невичерпної Вам творчої енерґії, многая і благая літ!

Колектив кафедри хімії і технології  
неорганічних речовин

Многая літа!

Кафедра екологічної безпеки та аудиту навчально-
наукового Інституту екології, природоохоронної 
діяльности та туризму ім. В. Чорновола Львівської 
політехніки проводить ліцензування спеціяль-
ности 8.04010603 „Екологічна безпека“ освітньо-
кваліфікаційного рівня „маґістр“. 

Колективи кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування і 
НДЛ-40 Інституту інженерної механі-
ки та транспорту Львівської політех-
ніки щиро вітають із 70-річчям інженера кафедри

Володимира Андрійовича ФЕДИНУ.
Бажаємо ювілярові козацького здоров’я, сімей-
ного щастя і добробуту, життєвого оптимізму на 
многії літа. З води та роси!

Многая літа!

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений диплом ТВ № 931418, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Пасєки Миколи Степановича;
утрачений диплом ЛГ № 006863, виданий 
Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Скоропади Ольги Григорівни;
утрачений диплом № 009705, виданий Держу
ніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дудикевич Ольги Григорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Палагути Валерії Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Мусія Юрія Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Гельмана Юрія Миколайовича.

ч. 13 (2773)
5 — 11 квітня 2012

для львів’ян і гостей міста

Національний театр  
опери та балету  
ім. С. крушельницької
5 квітня — „Весела вдова“ (оперета). 

18.00.
6 квітня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
7 квітня — „Любовний напій“ (опера). 

18.00.
8 квітня — „Лебедине озеро“ (балет). 

12.00, „Cavalleria rusticana“ 
(опера).18.00.

10 квітня — „Наталка Полтавка“ (опера). 
18.00.

11 квітня — „Лілея“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
5, 7, 10 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 

18.00.
6 квітня — „Останній гречкосій“. 18.00.
9 квітня — „Поліанна“. 18.00.
11 квітня — „Бояриня“. 18.00.

молодіжний академічний  
театр ім. Л. курбаса
7 квітня — „Театр злочину“. (прем’єра). 19.00.
8 квітня — „апокрифи“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки
5 квітня — „дорога до Вифлеєму“. 15.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
6 квітня — „Весела корчма“. 19.00.
7, 8 квітня — „Весела корчма“. 18.00.
10 квітня — „Йов“. 18.00.
11 квітня — „Йов“. 15.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
8 квітня — концерт інструментальної 

музики. В програмі — твори Й. Баха, 
Г. Генделя. Солісти — Олена 
мацелюх (орґан), Іванна митроган 
(арфа). 17.00.



Роман Опалинський „добра звістка“. 50 × 60 см, дерево, олія.

Про мистця читайте на 16 с.


