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володимир шепітчак, начальник відділу охорони праці Львівської 
політехніки: 

„Давня традиція мого народу“
Я обов’язково вберу вишиту сорочку на Великодні свята. Здавна 
вишиваний одяг був традицією нашого народу. Кожен мав ви-
шиванку на будень і на свято. Я маю кілька. У Світлий тиждень 
одягну червоно-чорну. 

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Чим для вас є вишиванка?
минулого року у Світлий 

тиждень наш університет 
розквітнув кольоровими 
барвами — це студенти, 
викладачі і працівники на 
заклик громадських органі-
зацій Львівської політехніки 
прийшли у вишиванках. На 
їхніх сорочках променилися 
небесно-голубі квіти, гаряче 
помаранчеве сонце, свіжа 
зелень Карпат, чорні та чер-
воні геометричні орнаменти, 
чистотою помислів і сердець 
сяяли білі шовки.

„Христос воскрес!“ — „воіс-
тину воскрес!“, — віталися 
знайомі і незнайомі люди, 
даруючи одне одному 
радість Доброї вісті.

Про новий прекрасний почин 
політехніків говорили і 
писали не тільки у Львові, 
творчі люди вихлюпнули 
свої враження та емоції у 
віршах. Особливий резонанс 
викликало те, що у святко-
вих вишиванках політех-
ніки прийшли на чергове 
засідання Вченої ради, яке 
припало саме на Світлий 
тиждень. 

І ми відчували в ці миті, як 
разом із піднесеним на-
строєм у наших серцях 
пробуджуються приспані 
гени, давня рідна культура і 
благородство. 

Цьогоріч Політехніка знову за-
кликає прийти в святковому 
українському вбранні. Так 
знаходять нове життя спо-
конвічні українські звичаї, 
так народжуються нові 
традиції. 

Ярослава вЕЛИЧкО

Ірина Радловська, студентка третього курсу Інституту економіки та 
менеджменту Львівської політехніки:

„Мені не подобається цей  
стиль одягу“

Це просто національна традиція. Я маю вишиванку білого кольору, 
але вдягала її лише раз — на останній дзвоник у школі. Мені не 

подобається такий стиль і не носила б такого вбрання. Хоча подобається, як це виглядає 
на комусь.

катерина Чекайло, студентка четвертого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Невід’ємний елемент кожного свята“
Для мене вишиванка — це обов’язкова святкова традиція. Маю 
чимало вишиванок, бо раніше співала в народному колективі, 
то ж було багато різних костюмів. Вишиваний одяг — загально-
національний символ, який об’єднує всю нашу країну і збагачує 
образ кожної людини. Мені подобаються контрастні кольори і 

традиційні візерунки. Маю друзів, які живуть у Карпатах, то там увесь побут у такому 
колориті. Це надзвичайно гарно. Переконана, що українська вишивка завжди буде 
модна і популярна.  

Сергій Романчук, студент першого курсу Інституту геодезії Львівської 
політехніки:

„Це національний символ“
Для мене будь-яка вишивка — це однозначно національний сим-
вол, який є окрасою. На жаль, ще не маю вишитої сорочки, але мені 
подобається вишиття. Думаю, що найближчим часом обов’язково 
придбаю собі сорочку в червоно-чорних барвах. 

У символічному плетиві взорів з по-
коління до покоління передавали наші 
предки свою спорідненість з високими 
ритмами Всесвіту, тому вишиванка 
стала національним кодом українців. 
Вишита сорочка, її дивовижні сим-
волічні і сакральні взори зігрівають 
душу і тіло.

Підтримуймо, шануймо глибинні 
предковічні традиції нашого народу. 
Вишиванка є окрасою всіх українських 
святкувань, наповнює величне хрис-
тиянське свято Великодня нашою 
національною сутністю і культурою.

То ж у Світлий вівторок, дорогі 
працівники та студенти, прийдімо 

в рідний Університет у вишиванках, 
хай засяють у Політехніці краса і сила 
українського духу і традицій.

Ректорат, Профком працівників,  
Колегія студентів і аспірантів,  

Рада Товариства „Просвіта“  
Львівської політехніки

На Великдень — у вишиванці
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Шановні політехніки! У житті кожного 
українця величне і світле свято Воскре-
сіння Христове особливо шановане та 
значиме. Й не тільки тому, що при-
ходить до нас із радісною, квітучою та 
теплою порою року — весною. Це — 
передовсім символ перемоги життя 
над смертю, добра над злом, світла 
над пітьмою, віри  над безнадією.

Великодні дні зазвичай спонукають 
кожного з нас по-новому побачити й 
відчути себе у світі, оцінити чистоту сво-
їх помислів, бажань та вчинків. А ще — 
бути добрішими, милосерднішими, 
терплячішими один до одного. Адже, 
як нас переконує Святе Письмо, будь-
яка добра справа, зроблена однією 
людиною на користь иншої, є гідною 
в очах Господніх і з часом обов’язково 
воздасться їй сторицею. Пам’ятаймо 
про це повсякчас і повсюди!

Гарну ініціятиву виявив напередод-
ні Великодніх свят провід громадських 
організацій Львівської політехніки, 
які провели масову толоку, впоряд-
кувавши робочі місця, студентські 

гуртожитки, прилеглі території. Це 
стало і своєрідним очищенням душ, 
окресленням та утвердженням висо-
кої громадянської позиції політехніків.

Не забуваймо у ці благословенні 
дні і про тих, кого вже немає серед 
живих, хто, залишивши нам свою 
любов і життєвий досвід, поринув у 
вічність. Згадаймо їх молитвою та до-
брим словом.

Плекаймо і надалі у своїх душах 
справжні духовні цінності, родинну 
злагоду й добро! Хай власне сум-
ління допоможе кожному знайти 
у буденній метушні шлях до істини 
й духовного відродження, подати 
руку допомоги слабшим, тактовно і 
з повагою ставитися один до одно-
го, з чистими помислами, любов’ю 
та вірою творити добро задля свого 
народу й держави!

Щиро, від усієї душі вітаю всіх Вас 
зі святом світлого Христового Воскре-
сіння! Бажаю кожному благодаті, до-
бробуту, окриленого настрою, миру, 
злагоди та душевної величі. 

Хай цей Великий День дарує всім 
Вам щастя, здоров’я, любов та непо-
хитну віру в кращий завтрашній день!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів  

Львівщини, професор

за видатні досягнення

Довічна державна 
стипендія

Довічну державну стипендію 
докторові історичних наук, 
заслуженому діячеві науки і 
техніки України, професорові 
Львівської політехніки Леонтію 
дещинському (кафедра історії 
України та етнокомунікації, ІГСН) 
встановлено Указом Президента 
України від 24 березня 2012 року 
за № 215/2012. Текст документа 
оприлюднено на сайті Прези-
дента.

У „Положенні про державні 
стипендії для видатних діячів 
науки, освіти, культури і мисте-
цтва, охорони здоров’я, фізичної 
культури і спорту та інформацій-
ної сфери“ (додаток до відповід-
ного президентського Указу від 
10 вересня 2011 року за № 906) 
зазначено, що державні сти-
пендії призначаються видатним 
ученим, мистцям, спортсменам 
тощо „з метою стимулювання їх 
творчої праці, засвідчення видат-
них особистих досягнень“.

Вітаю зі святом світлого  
Христового Воскресіння!

3 квітня в актовій залі Львівської політехніки розпочато цикл академічних чи-
тань, присвячених пам’яті видатних політехніків. Перше таке читання за участи 

провідних учених Львова, Києва, Ужгорода і Чернівців було присвячено пам’яті 
члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, 
двічі лавреата Державної премії України в галузі науки і техніки Корнія Товстюка.

К. Г. 

академічне читання

Пам’яті академіка Корнія Товстюка
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минулого четверга кафедра приклад-
ної лінґвістики ІГСН провела ІІ етап 
всеукраїнської олімпіяди з навчаль-
ної дисципліни „Прикладна лінґвісти-
ка“. адже саме Львівську політехніку 
було визначено базовим вишем для 
проведення цієї олімпіяди (наказ 
міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту україни від 18.11.2011 р.).

Цього року на всеукраїнському ета-
пі рівнем своїх знань із предмету 
змагалося 15 студентів зі Львова, 
Києва, Донецька, Житомира, 
Луцька, Одеси. Як зазначила на 
підсумковому засідання учасників 
та членів журі завідувач кафедри 
прикладної лінґвістики Полі-
техніки доцент Олена Левченко, 
студенти показали надзвичайно 
високий рівень та творчий по-
тенціял. Відтак кожного учасника 
нагородили грамотою.

Переможці (всі — п’ятикурсниці) 
отримали дипломи. Проректор 
Львівської політехніки Дмитро Фе-
дасюк привітав учасників та вручив 
диплом третього ступеня Олені 
Одарчук (Волинський національний 
університет імени Лесі Українки), 
друге місце посіла Інна Сахарук 
(Донецький національний універси-
тет). Перемогла в олімпіяді Тетяна 
Ігнатова (Київський національний 
лінґвістичний університет).

т. П.

12 квітня традиційно відзнача-
ємо Всесвітній день авіації і 

космонавтики та День працівників 
ракетно-космічної галузі України. 
На квітень цього року припадає й 
50-річчя запуску першого космічного 
апарата, розробленого державним 
конструкторським б’юро „Південне“ 
й успішно виведеного на орбіту, — 
супутника ДС-2.

ДС-2 („дніпропетровський супут-
ник“) був запущений із допомогою 
дніпропетровської ракети-носія РН63С1 
(„Космос“) у березні 1962 року. Цей за-
пуск дав життя новій програмі „Космос“. 
Вона передбачала створення і запуск 
штучних супутників Землі (ШСЗ) для 
вирішення першочергових науково-
практичних завдань, пов’язаних із 
освоєнням навколоземного простору 

та обороноздатністю й безпекою кра-
їни. З допомогою ракети-носія „Кос-
мос“ запускали ШСЗ серії „Космос“ та 
„Інтеркосмос“. Загалом запущено 165 
РН63С1, з яких 143 вдало. Ракета-носій 
РН63С1 експлуатувалася до 18 червня 
1977 року. І ця ракета, і супутник ДС-2 
виготовлені у Дніпропетровському 
ОКБ-586 — нині ДКБ „Південне“.

„Per aspera ad astra“ — „через терни 
до зірок“ — цей крилатий латинський 
вислів справджується у космонавтиці. 
Народженню ДС-2 передували два не-
вдалих запуски супутника ДС-1. Його 
було виготовлено у двох екземплярах, 
але через технічні недоліки ракет-
носіїв він так і не потрапив на орбіту. 
Тож ДС-2 — це, по суті, третій супутник. 
Його зробили в дуже стислий термін, 
менше ніж за два місяці, й успішно ви-
вели на орбіту. Телеграфне аґентство 
Радянського Союзу тоді повідомило: 
„16 березня 1962 року в Радянсько-
му Союзі здійснено черговий запуск 
штучного супутника Землі „Космос-1“. 
Цей запуск є продовженням програми 
досліджень верхніх шарів атмосфери 
і космічного простору. Для виконання 
цієї програми впродовж 1962 року 
з різних космодромів Радянського 
Союзу буде здійснено серію запусків 
штучних супутників Землі“.

ДС-2 пробув у космосі 70 діб і 
припинив своє існування 25 травня 

Зараз саме час олімпіяд і пере-
мог. Недавно студенти ІТРЕ по-

сіли призові сходинки на ІІ етапі 
Все української студентської олімпі-
яди 2011/2012 навчального року з 
напряму „Радіоелектронні апарати“

ІІ етап олімпіяди проходив мину-
лого місяця у Харківському національ-
ному університеті радіоелектроніки. 
Четвертокурсники Ігор Ляховен і Йосип 
Ілюк вибороли друге командне місце. 
Студент п’ятого курсу Таер Ганем Хус-
сейн теж посів другу сходинку. 

— У моєму напрямі — радіоелек-
троніка — було до пів сотні учасників, — 
розповідає Таер Ганем Хуссейн. — Ко-
жен студент працював за комп’ютером. 

У нас було чотири години і з десяток 
завдань: з автоматизації, надійности, 
програмування, проєктування та инші. 
Я зробив десь до половини: теоретичне 
запитання, чотири задачі, ще у двох 
сумнівався. Завдання були досить 
складні, крім цього, траплялись помил-
ки. Ще одна проблема для мене — те, 
що всі говорили і пояснювали завдання 
російською, якої я не розумію.

Крім срібла, політехніки отримали 
й дипломи: Ігор Ляховен — „за кращі 
знання в галузі Industrial Engineering“, 
Йосип Ілюк — „за кращі знання в галузі 
CAD-систем“, а Денис Невінський — „за 
кращі знання в галузі надійности РЕА“.

І. Ш.

знай наших!

„Срібло“ на олімпіяді

ad astra

Україна на космічній  
ниві світу

всеукраїнська олімпіяда

Філологи-
комп’ютерники 
мірялися знаннями
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1962 року. Через три тижні на орбіту 
було запущено ще один дніпропетров-
ський супутник. А за перші чотири роки 
експлуатації колишньої бойової ракети 
Р-12 (РН63С1) з космодрому Капустин 
Яр на орбіту було виведено 22 штучні 
супутники Землі різного призначення…

Саме так у 1962-му в КБ „Південне“ 
зародився напрям розробки косміч-
них апаратів, а б’юро стало не тільки 
ракетним, але й космічним. Цікаво, 
що підставою для цього стало дору-
чення тодішнього міністра оборонної 
промисловости СРСР Дмитра Устінова 
головному конструктору КБ „Південне“ 
Михайлові Янгелю, — підстрахувати 
Сергія Корольова, який у 1957 році мав 
запускати штучний супутник Землі з 
допомогою леґендарної ракети-носія 
Р-7 „сімки“ (8К71).

Для розвитку перспективного 
напряму 30 жовтня 1965 року в КБ 
„Південне“ створили спеціялізоване 
проєктно-конструкторське б’юро кос-
мічних апаратів, комплексів і систем — 
КБ-3. Його першим керівником і голо-
вним конструктором був В’ячеслав 
Ковтуненко (1965 — 1977 рр.). Згодом 
б’юро очолювали Борис Хмиров 
(1977 ― 1984), Станіслав Конюхов 
(1984 — 1987), Володимир Дранов-
ський (1987 — 2005), а з 2005 року 
головним конструктором став Олек-
сандр Макаров. За 47 років невтомної 
і самовідданої роботи колектив КБ-3 у 
співпраці з иншими підрозділами КБ 
„Південне“, Південним машинобудів-
ним заводом і суміжними організаці-
ями виконав більше, ніж 90 ескізних 
проєктів, 77 комплектів конструктор-

ської й експлуатаційної документації, 
відпрацював і освоїв виробництво 
70 найменувань космічних апаратів 
(КА), успішно вивів на орбіту 400 КА, 
передав в експлуатацію 12 космічних 
комплексів. Уперше в світі б’юро „Пів-

денне“ запропонувало і реалізувало 
серію уніфікованих космічних апаратів. 
А зі створенням у 1992 році Націо-
нального космічного аґентства Укра-
їни взяло участь у запуску космічних 
апаратів АУОС-СМ, „Січ-1“, „Океан-О“, 
„Коронас-Ф“, „Січ-1М“ і мікросупутни-
ка „Мікрон“, „Egyptsat-1“, „Січ-2“. КБ-3 
долучиться до перспективних робіт і 
в рамках 5-ї Державної космічної про-
грами України в 2013 — 2017 рр.

Будь-які здобутки в космічній 
галузі — результат кооперації різних 
центрів ракетно-космічної науки і тех-
нології країни. Один із них — Науково-
дослідний конструкторський інститут 
електронної вимірювальної та обчис-
лювальної техніки. Можна пишатися 
тим, що колектив НДКІ ЕЛВІТ і Львів-
ська політехніка в ці буремні та не-
прості роки були безпосередньо при-
четні до створення сучасної, надійної 
бортової апаратури для вітчизняних 
космічних апаратів. Ми розробляли, 

виготовляли і випробовували бортову 
апаратуру обробки сигналів (АОС) для 
оптико-електронних сканерів косміч-
них апаратів „Січ-1М“, „Egyptsat-1“, 
„Січ-2“. Спільно з Державним науково-
дослідним підприємством „Конекс“ і 

державним підприємством спеціяль-
ного приладобудування „Арсенал“ 
НДКІ ЕЛВІТ розробляв багатоканаль-
ний скануючий пристрій і сканер ін-
фрачервоного діяпазону (зокрема апа-
ратуру обробки сигналів). Розпочато 
проєктування апаратури АОС-СВРЗ для 
космічного апарата „Січ-перспектива“, 
на якому буде встановлено вітчизня-
ний сканер з надвисокою роздільною 
здатністю.

Колектив НДКІ ЕЛВІТ (на світлині) 
продовжує працювати на космічній 
ниві та не полишає надії на те, що 
врешті-решт унікальний космічний 
потенціял України буде гідно оцінено, 
профінансовано і використано дер-
жавою, — це запорука інноваційного 
розвитку і науково-технічної модерні-
зації країни.

Віктор ТКАЧЕНКО, 
директор НДКІ ЕЛВІТ,  

головний конструктор апаратури  
обробки сигналів

Можна пишатися тим, що колектив НДКІ ЕЛВІТ 
і Львівська політехніка безпосередньо причетні 
до створення сучасної, надійної бортової апаратури 
для вітчизняних космічних апаратів. 
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Із місця події
Пункт Гурники біля села Гірники, за 
20 км від Дубно, відновили Науково-
дослідний інститут геодезії і карто-
графії (Київ) та Національний уні-
верситет водного господарства та 
природокистування (Рівне), розповів 
завідувач кафедри картографії та 
геопросторового моделювання Полі-
техніки професор Петро Черняга. Він 
узяв безпосередню участь у відкритті 
пам’ятного знака:

― На знаку зображені Земля, ме-
ридіяни. Є напис, що його встановлено 
на честь вимірювання Дуги Струве, 
проведеного у 1835― 1840 роках, і що 
пункт заклав і проводив вимірювання 
військовий геодезист Карл Теннер.

Крім Петра Черняги, на урочис-
тості Політехніку представляв також 
професор кафедри вищої геодезії та 
астрономії Степан Савчук. Взагалі, 
дійство зібрало чимало фахівців: 
були присутні представники голов-
ного управління Держземагентства 
у Рівненській області, представники 
місцевої влади — Дубненської ра-
йонної адміністрації, села Гірники, 
приватних професійних підприємств 
і, звичайно, науковці — крім політех-
ніків, з кафедри землеустрою, геодезії 
та геоінформатики НУВГП, Державного 

підприємства „Рівнегеокадастр“, НДІ 
геодезії і картографії.

Таки мандарин

— Класична механіка, створена генієм 
Ньютона та инших дослідників забез-
печила основу для наукового вивчення 
фігури і гравітаційного поля Землі. Ре-
зультати визначень стиснення земного 
еліпсоїда, які незалежно один від одно-
го отримали Гюйгенс і Ньютон, дуже 
різнились між собою, — це викликало 
сумніви не тільки у сплюснутості фігури 
Землі, але й в обґрунтованості закону 
всесвітнього тяжіння, який на той час 
мав багато противників. Перевірку 
стиснення фігури Землі в кінці ХVII — 
на початку ХVІІІ ст. у Франції провів Д. 
Кассіні — по меридіану від Парижа на 
північ і південь. Та через помилки у 
вимірюваннях вийшло, що Земля ви-
тягнута в напрямку полюсів (має форму 
лимона), — тож суперечка тривала 
майже до середини ХVІII ст. Крапку 
поставили дві геодезичні експедиції, 
створені Паризькою академією наук 
для проведення градусних вимірювань 
в Перу і Лапландії в 1735 — 1742 роках: 
результати остаточно підтвердили стис-
нення Землі в напрямку полюсів і під-
твердили обґрунтованість закону всес-
вітнього тяжіння, — пояснює професор 
кафедри вищої геодезії і астрономії 
Політехніки Олександр Марченко. — А 
Дуга Струве — це найдовший градус-
ний вимір дуги меридіяна, проведений 
наземними дослідниками у ХІХ ст. Дуга 
Струве — мережа, що складається з 258 
трикутників із 265-ма тріангуляційни-
ми, тобто вимірювальними, пунктами, 

на яких проводили знімання впродовж 
1816 — 1855 років. Творець Дуги 
директор Пулковської астрономічної 
обсерваторії Василь Струве (Фрідріх 
Георг Вільгельм Струве) мав на меті 
уточнення форми і розмірів Землі. Це 
було одне з перших вимірювань дов-
гого сеґмента меридіяну (25° 20′), яке 
дозволило встановити точний розмір і 
фігуру (тобто стиснення) нашої плане-
ти. Це був важливий крок у вирішенні 
основної задачі геодезії та розвитку 
наук про Землю.

Дуга Струве проходить територією 
десяти країн (її довжина 2820 км) і 
з’єднує Норвезьке море з Чорним. 
Починається дуга на півночі Норвегії 
біля мису Норд-Кап і закінчується в 
Україні. Крайнім південним є пункт у 
Старій Некрасівці на Одещині.

— За кількістю пунктів Дуги Струве 
Україна є другою (після Фінляндії) 
— у нас 63 точки. Загалом їх можна 
поділити на три частини (згідно з 
поточним станом справ, описаним у 
Національному звіті України за 2011 
рік): збережено 15 точок, 26 — повніс-
тю знищено, а 22 стали в радянський 
період основою для формування 
Державної геодезичної мережі. На 
сьогодні співробітниками НДІ геодезії 
і картографії віднайдено геодезичні 
пункти на Хмельниччині, Рівненщині, 
Одещині, Волині, Львівщині, напри-
клад, у Великих Мостах, — розповідає 
Олександр Миколайович.

„Об’єднані“ технічним 
дивом

Відновлення пунктів Дуги Струве три-
ває не один рік. Країни, „об’єднані“ 
Дугою, почали співпрацювати в цьому 
напрямі з 2003 року. Пошуком пунктів, 
зокрема в Україні, займається спеці-
яльна група НДІ геодезії і картографії. 
Взагалі, це справа непроста: спершу 
відомі координати трансформують у 
глобальну земну систему координат, 
а тоді з допомогою супутникової на-
віґації і … лопат шукають пункт, адже 
це може бути схована у землі кам’яна 
плита чи засічка на будівлі.

— У 2002 році Міжнародний Інсти-
тут історії геодезії і вимірювань (Велика 
Британія) виступив з ініціятивою вне-

у день геодезиста

у день геолога, картографа і геодезиста, який цьогоріч припав на 1 квітня, відбулася одна важлива „геоде-
зична подія“, до якої долучилися і львівські політехніки, — відкриття пам’ятного знака на місці геодезичного 

пункту Гурники на Рівненщині, який є складовою дуги Струве — однієї з пам’яток світової спадщини ЮНЕСкО

Нове життя Дуги Струве
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сти творіння Струве до Списку об’єктів 
світової спадщини ЮНЕСКО. Країни, 
територію яких перетинає Дуга, акти-
візувалися, підготували і передали в 
міжнародну організацію всі номіна-
ційні форми. І у 2005 році спеціяльна 
комісія ЮНЕСКО визнала Дугу Стру-
ве науково-технічним досягненням 
людства і включила до свого Списку 
відомі на той час 34 точки. Серед них 
було чотири українські — в Катери-
нівці, Фельштині й Баранівці, що на 
Хмельниччині, та у Старій Некрасівці 
на Одещині, — каже Петро Черняга.

Значення Дуги Струве для науки, 
а також той факт, що вона об’єднала 
різних науковців, країн і націй, по-
родило задум у литовських учених 
визнати Дугу „видатною всесвітньою 
величиною“, яскравим зразком тех-
нології вимірювання. Існує навіть 
своєрідна міжнародна політика із 
пропагування Дуги. А минулого року 
відбувся автомобільний пробіг уздовж 
Дуги. Цікаво, що у скандинавських, 

балтійських країнах, Білорусі є навіть 
поштові марки, конверти, присвячені 
геодезичному диву.

Дугу продовжать?

Дуга Струве — класичний історичний 
експонат, але нині звучать пропо-
зиції розширити її. Недавно з такою 
пропозицією виступив Джим Сміт із 
Міжнародного інституту історії геодезії 
і вимірювань (Велика Британія). Йдеть-
ся про те, щоб зробити відгалуження 
від „класичної“ Дуги Струве — через 
територію Західної України, Польщі, 
Румунії і Балкан із виходом на Грецію. 
Розширена дуга мала би „зв’язати“ 
Европу й Африку і, перетнувши всю 
територію Африки, дійти аж до Кейп-
тауна. За задумом, нова дуга мала б 
охопити 28 країн. Про можливості вті-
лення цієї ідеї зокрема говоритимуть 
на конференції, яка відбудеться цього 
літа у Білорусі.

Ірина ШУТКА

На базі Дрогобицької філії ІППТ 
Львівської політехніки відбувся 

круглий стіл на тему „Сучасні про-
блеми та їх вирішення у логістиці“ 
для студентів других — третіх курсів 
кафедри загальноекономічної під-
готовки та маркетингу.

Щоб дорога до Дрогобича пробігала 
швидше, старший викладач кафедри, 
заступник декана Юля Князик провела 
зі студентами брейн-ринг, „вбивши“ 
таким чином двох „зайців“: познайо-
милася з ними ближче у неформальній 
обстановці й водночас довідалася, що 
знають спудеї про створення відомих 
брендів та їхніх авторів. Внаслідок цього 
— два переможці отримали подарунки 
від партнерів інституту.

На запрошення кафедри відгук-
нулося багато охочих. На зустріч зі 
студентами спеціяльности „марке-
тинг“ прийшли керівники виробничо-
комерційних підприємств Дрогобич-
чини, фахівці служб маркетингу, з про-
грамного забезпечення у логістичній 
діяльності. Серед них — начальник 
відділу логістики ТзОВ „АкваЕко“ Олег 
Костарєв, директор ТзОВ „Торговий 
Дім „Кімак“ Микола Кімак, приватні 

підприємці Ольга Єлізарова та Роман 
Бейзик, директор ТзОВ „Володимир“ 
Володимир Білоган, директор КТВП 
Фірма „ГОЛГ“ Олег Скрипух та инші.

— В умовах глобалізації та ев-
ропейської інтеґрації, ускладнення 
управління матеріяльними, фінансо-
вими та інформаційними потоками, 
постійно зростаючих непродуктивних 
транспортних витрат актуалізувалася 
проблема підготовки фахівців з ло-
гістики та використання ІТ-технологій 
для мінімалізації витрат, вирішення 
якої стало одним із перспективних 
завдань сьогодення, — каже завід-
увач кафедри й організатор зустрічі, 
кандидат економічних наук Ольга 
Саніна. — Ми зібралися в Дрогобичі, 
щоб обговорити сучасні тенденції роз-
витку логістики, виявити її проблеми 
та шляхи їх вирішення, і, звичайно, по-
радитися з нашими гостями, як краще 
готувати наших студентів, щоб вони 
були конкурентоспроможні на ринку 
праці. Такі круглі столи проводимо 
щороку, змінюючи тематику і місце 
проведення. Періодично проводимо 
для студентів майстер-класи, конкурси 

коротко

Студентів-третьокурсників ІППт 
Львівської політехніки Олега Га-
сьошина та василя кадая відзна-
чив авторитетний сайт „Графічний 
дизайн україни“. Про це повідоми-
ла прес-служба університету. Це 
була майстерно виконана розроб-
ка логотипу, ілюстрацій і дизайну 
сайту львівського пейнтбольного 
клубу „Б3“, а також його верстка і 
програмне забезпечення.

Щороку Львівщина завершує 
підготовку 97 тисяч фахівців із 
вищою освітою, що становить 18% 
від усього наукового молодого 
поповнення в україні. Про це під 
час загальних зборів Громадської 
ради при Львівській облдержад-
міністрації розповів голова Ради 
Західного наукового центру НАН 
України і МОН України Зеновій 
Назарчук. 

для участи в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні 2012 року 
зареєструвалося майже 329 тисяч 
учасників. Про це під час прес-
конференції повідомила директор 
УЦОЯО Ірина Зайцева, посила-
ючись на дані, отримані з реґіо-
нальних центрів. Під час пробного 
тестування 24 та 31 березня явка 
становила 91 — 92%.

2 квітня розпочав роботу освітній 
портал державного інформаційно-
виробничого підприємства ви-
давництва „Педагогічна преса“ 
pedpresa.com. Про це повідомило 
головне управління освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації. 
Основні розділи порталу — „Осві-
та України ONLINE“, „В сучасній 
школі“, „Навчальні заклади“, „На-
уковий світ“ та „Гарячі новини“.

український центр оцінювання 
якости освіти оприлюднив гра-
фік проведення ЗНО 2012 року. 
Зокрема, 15 травня — хімія, 17 
травня — російська мова, 19 трав-
ня — географія, 21 та 22 травня — 
математика, 24 травня – всесвітня 
історія, 26 травня — іноземні мови 
(англійська, німецька, французь-
ка, еспанська), 28 та 29 травня — 
українська мова і література, 
31 травня і 1 червня — історія. 
Результати ЗНО планується оголо-
сити до 1 липня. 

За матеріялами інформаґенцій

працевлаштування

Сучасні проблеми  
та їх вирішення у логістиці 

Закінчення на 8 с. →
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наш календар
12 квітня — День авіації та кос-
монавтики. 
15 квітня — Воскресіння Хрис-
тове. 
18 квітня — Міжнародний день 
пам’ятників та історичних місць. 
22 квітня — Всесвітній день 
Землі.
23 квітня — Всесвітній день 
книжки та захисту авторського 
права. 

Пам’ятні дати
14.04.1768 — в Україні пiд про-
водом Максима Залiзняка та 
Івана Гонти почалося найбільше 
повстання проти польського 
панування.
14.04.1841 — народилася Хрис-
тина Алчевська, український 
педагог-просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван 
Кавалерідзе, український скуль-
птор, кінорежисер і драматург.
15.04.1452 — народився Лео-
нардо да Вінчі.
15.04.1844 — народився Теофiл 
Копистинський, український 
живописець.
15.04.1912 — у Північній Ат-
лантиці зіткнувся з айсберґом і 
затонув „Титанік“.
16.04.1848 — скасування пан-
щини в Габсбурзькій імперії, до 
складу якої входила Галичина.
18.04.1860 — народилася Уляна 
Кравченко (Юлiя Шнайдер), 
українська письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян 
Крушельницький, український 
актор, режисер i педагог.
21.04.1871 — народився Во-
лодимир Гнатюк, український 
фольклорист i лiтературознавець.
21.04.1947 — польські власті 
розпочали геноцидну акцію 
„Вiсла“ проти корінного укра-
їнського населення Надсяння, 
Лемкiвщини та Холмщини.
22.04.1919 — загинув Остап 
Нижанківський, український 
композитор, громадський діяч, 
хоровий дириґент.
23.04.1875 — народився Мо-
дест Сосенко, відомий україн-
ський маляр.
24.04.1803 — народився Олек-
сандр Духнович, український 
письменник, педагог i публiцист.
24.04.1858 — народився Макс 
Планк, німецький фізик, лавре-
ат Нобелівської премії. 
25.04.1915  — початок боїв 
Українських Сiчових Стрiльцiв 
на горi Макiвцi.
25.04.1927 — помер Марко 
Черемшина (Iван Семанюк), 
український письменник i гро-
мадський дiяч.

[СтудІї]

студентських наукових робіт. Для тісніших 
контактів зі студентами створили на кафе-
дрі альтернативний клуб „Е-terra“, який 
налічує понад 60 студентів ІППТ.

— У ході навчання намагаємося вихо-
вати не лише висококласних спеціялістів, 
а й навчити їх презентувати себе перед ро-
ботодавцем, постояти за себе, навчитися 
себе реалізовувати, взагалі — бути впев-
неними й успішними, — додає старший 
викладач кафедри Сніжана Чучмарьова.

Дискусію розпочали студенти третього 
курсу Богдан Мартин, Марта Завадська, 
Мар’ян Березовський та Богдан Батлюк. У 
своїх виступах вони торкнулися теоретич-
ного боку логістики: як інструменту роз-
винутої ринкової економіки, перспектив 
підготовки професійних кадрів в умовах 
глобального конкурентного середовища 
та транспортної логістики і її основних 
аспектів, ознайомили з результатами 
анкетування керівників Дрогобиччини 
стосовно основних проблем логістики.

З приємністю відкрила для себе, що ба-
гато підприємців, які прийшли на зустріч, 
є випускниками Львівської політехніки. І 
хоч не всі вони працюють за фахом, однак 
зуміли повністю реалізувати себе у бізнесі.

Розмова загалом стосувалася про-
блем, з якими стикаються підприємці, і як 
на допомогу бізнесові приходить логісти-
ка, котра дозволяє зменшити витрати на 
реалізацію проєктів і значно підвищити 
прибуток підприємств.

Студентів хвилювало питання, як вла-
штуватися на роботу по закінченні вишу, 
адже роботодавці вимагають від них 
трирічного стажу, якого у них нема. Гості 
резонно зауважили, що шукати роботу 
потрібно вже на третьому курсі. Починати 
треба з найменш оплачуваної роботи, бо, 
власне, пройшовши всі професійні щаблі, 
хай і непрестижні, можна стати справжнім 

фахівцем і, врешті, досягнути вагомого 
успіху. Водночас, як наголосив директор 
Дрогобицького фонду зайнятости Богдан 
Волошин, студенти не дуже охоче йдуть 
на практику. Ба більше, вони найчастіше 
просять дати їм „відступне“: мовляв під-
приємству студенти не потрібні. Часто 
буває так, що замість самого студента до 
роботодавця підходять їхні батьки з по-
дібними проханнями. Тож про яку якість 
підготовки можна говорити взагалі, диву-
ється Богдан Васильович.

Викладач кафедри Наталя Колінко, 
модератор дискусії, наголосила на тому, 
що викладачі кафедри готові спільно з 
представниками бізнесу готувати по-
трібних їм фахівців. Вже є домовленість 
із заступником директора ТзОВ „Прості 
програмні системи“ Олегом Косиком 
(колишнім політехніком) про те, що свої 
програмні продукти фірма встановить у 
кафедральні комп’ютери, щоб студенти 
навчилися використовувати SimpleTMS 
та инші програми. Працівники кафедри 
готові встановити партнерські відносини 
з підприємцями. Першим кроком у цій 
співпраці, на думку політехніків, буде їхня 
готовність брати студентів на практику, 
якої нині їм так бракує. 

Задоволена проведенням дискусії й 
директор Дрогобицької філії ІППТ Лариса 
Тертека:

— Ми тісно співпрацюємо з пред-
ставниками бізнесу й міської влади. 
Приблизно 4 відсотки наших випускників 
працевлаштовуються саме завдяки таким 
зустрічам з роботодавцями. Вважаю, що 
сьогоднішня зустріч нам вдалася, спіл-
кування було надзвичайно ефективне, 
корисне для підприємців, викладачів 
кафедри і студентів. І що важливо — ми 
налагодили тісні стосунки між кафедрою 
та підприємцями. 

Катерина ГРЕЧИН

працевлаштування

Сучасні проблеми  
та їх вирішення у логістиці 

→ Закінчення. Початок на 7 с.
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В очікуванні весни, коли річки 
розливаються у розлогі річища, 

паркові галявини набирають щораз 
більше зелених барв, а спів птахів спо-
внює радістю кожного, хто бодай раз 
засмакував багатство природи, даро-
ваної нам Богом, усе наповнюється 
життям. Християнин може спостері-
гати подібне радісне піднесення від 
події, яка вже більш двох тисячоліть 
не перестає дивувати, захоплювати, а 
головно примиряти нас із Творцем, — 
Воскресіння Господнього. 

Ісус Христос показує нам шлях 
спасіння, бо вмерти для гріха означає 
воскреснути для нового життя з Богом. 
Великий піст, що був немов купіллю 
для очищення нашої душі, відкриває 
нам увесь Божий задум — Спасіння 
людини задля людини, через смерть 

Господа нашого Ісуса на хресті. Це є 
найбільшим виявом любови Бога Отця 
до нас, як до Його творіння. 

У дитинстві Ісус, як і більшість із 
нас, був обдарований увагою і тур-
ботою батьків. Змалку мав усе, чого 
потребував для життя та розвитку, 
і вміло це використовував, бо до-
слухався до голосу, що промовляв у 
його серці, намагався віднайти волю 
того, хто дав йому життя. Досягнувши 
життєвої зрілости, визнання і певно-
го статусу, він мав при собі чимало 
друзів, які розділяли його погляди і 
підтримували. Але в певний момент 
усе змінилося і суспільне середовище 
повернулося проти нього, а ті, хто був 
поряд, покинули і навіть зрадили. 
Ісуса безпідставно засудили і вбили 
найжорстокішим і найганебнішим 
способом, що існував на той час.

Унікальність людини полягає в 
тому, щоб віднайти правдивих себе 
і прийняти такими, як нас сотворив 
Всемогутній Бог. Адже для кожного з 
нас Він приготував окремий шлях. Ісус 
Христос показує нам правдивий шлях, 
подає свій спосіб життя і демонструє, 
як знайти себе. Але це не означає, що 
ми також маємо пройти той самий 
шлях, що й Він, адже життя пере-
повнене стражданням і терпінням, 
яке людина сама собі вибирає через 
нечеснотливе життя… А наслідуючи 
Христа, ми можемо змінити на краще 
не тільки самих себе, але й тих, хто 
поруч з нами, наших рідних, друзів, 
близьких серцю людей. 

Тарас ОСТРОВСЬКИЙ,
отець-диякон

Центру студентського капеланства

Передвеликодні приготування та 
клопоти чи не найприємніші. 

Найбільше захоплює містерія писан-
карства.

Вже кілька років поспіль Студент-
ське братство Львівської політехніки 
організовує майстер-класи з писанкар-
ства. Цьогоріч впродовж тижня молодь 
мала можливість не лише розвинути 
свою фантазію, спробувати себе в ролі 
писанкарів, але й дізнатися про цю 
організацію, адже уроки писанкарства 
відбувалися в приміщенні Студент-
ського братства. 

Продовжили свою передвелико-
дню традицію й активісти Колегії та 
профкому студентів і аспірантів спіль-
но із „Молодою Просвітою“, прові-
вши акцію „Розмалюй свою писанку“. 
Вчили студентів виготовляти великодні 
символи майстрині зі Спілки писан-
карів Львівщини, зокрема мисткиня 
Наталя Крупник. Студенти навчилися 
не лише техніки малювання, але й до-
відалися про історію творення писан-
ки, значення символіки, орнаментів, 
кольорів та її приналежність до того 
чи иншого реґіону. Супроводжувалися 
майстер-класи піснями у виконанні 
кобзарів. Музичні записи спеціяльно 
до цієї події надали члени організації 
„Кобзарський цех“. Найкращі виготов-

лені власноруч писанки студенти по-
дарують ректорові Львівської політех-
ніки. А кожен учасник акції отримав у 
подарунок запашні пасочки, які спекли 
кухарі комбінату харчування універси-
тету (з видутих для писанок яєць).

Передвеликодній дух панує і в само-
му місті. Тут також відбувалися різно-
манітні майстер-класи писанкарства, зо-
крема у Національному музеї ім. Андрея 
Шептицького уроки провела мисткиня 
Любава Собуцька. МО „Граніт“ проводив 
майстер-класи з малювання великодніх 
писанок для ветеранів-дивізійників. 
Акцію присвятили річниці створення 
першої дивізії УНА (відомої як 14-та ди-
візія „Галичина“). Волонтери відвідували 
ветеранів, спілкувалися з ними.

А Студентське братство Українсько-
го католицького університету організу-
вало свою традиційну акцію „Велик-
день разом“ для студентів зі Східної, 
Центральної та Південної України. До 
акції долучилися студентські братства 
инших вишів Львова. На свята мають 
завітати близько 200 студентів з Пол-
тави, Харкова, Запоріжжя, Донецька, 
Алчевська, Луганська, Одеси та Кри-
му. Головна мета акції — ознайомити 
гостей зі Сходу та Півдня України з 
традиціями святкування Воскресіння 
Господнього в Галичині.

Наталія ПАВЛИШИН

соціяльний проєкт

Простір для 
творчости 
особливих дітей
майстер-клас із писанкарства „Про-
стір для ідей“ 7 квітня провели для 
вихованців із дитячого реабілітацій-
ного центру „джерело“. 

Організували заняття президент 
львівського локального осеред-
ку міжнародної творчої асоціяції 
YesIdeas (має представництва в 
Канаді, Німеччині, Росії) Наталя 
Головачук та Львівське реґіональ-
не відділення Спілки дизайнерів 
України в особі академіка Станіс-
лава Мигаля спільно з канадським 
педагогом Лорел Беатон (перебуває 
у Львові в рамках міжнародного 
канадсько-українського проєкту 
„СIDА — інклюзивна освіта для 
дітей з особливими потребами в 
Україні“).

Понад три десятки дітей з особливи-
ми потребами різного віку створили 
надзвичайні великодні символи. 
Втілювати творчі фантазії їм до-
помагали волонтери — студенти 
Львівського державного коледжу 
декоративного і ужиткового мис-
тецтва ім. І. Труша на чолі зі завід-
увачем кафедри графіки Ганною 
Кучабською. 

Н. П.

духовне слово

Життя, яке є зразком для життя з Богом

в очікуванні свята

Молодь готова до Великодня
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Колекцію сакрального мистецтва 
„Студіон“, засновану ще Митро-

политом Андреєм Шептицьким, 
знищила радянська імперія. У 90-х 
роках минулого століття її віднови-
ли монахи-студити під час експе-
дицій, здебільшого Галичиною. До 
єдиної за величиною і значенням 
церковної збірки сакрального мис-
тецтва в Україні належать знайдені 
на церковних горищах, дзвіницях, 
цвинтарях та передані приватними 
особами давні ікони, різьба, ковані 
хрести, хоругви, священичі ризи та 
українська вишивка.

Постійним куратором „Ст уді-
ону“ є отець Севастіян Дмитрух, 
доктор богослов’я та голова комісії 
сакрального мистецтва Львівської 
архієпархії УГКЦ. Розмову з ним про 
сучасний стан колекції, перспективи 
і втрати українського сакрального 
мистецтва ми пропонуємо вам перед 
Днем пам’яток історії та культури, 
який в Україні щороку відзначають 
18 квітня.

― Отче Севастіяне, від якого року 
відновлюєте збірку „Студіону“?
― Ідея виникла в кінці 80-х років ХХ 
століття. Вона частково належить 
тодішньому архімандриту Свято-
успенської Унівської лаври о. Юрію 
Макару. Він передав мені три ікони 
з колекції першого „Студіону“ і ска-
зав, що, можливо, невдовзі настане 
добрий час для відновлення збірки. 
Той час настав з леґалізацією УГКЦ і 
зі здобуттям незалежности України. 
Понад п’ятнадцять років ми робили 
експедиції по селах і містах. У радян-
ський час, коли плюндрували й ни-
щили українські храми, багато цер-
ковних речей перевезли й замкнули 
в теж недіючих святинях окремих 
сіл. Коли вже за незалежности люди 
починали відновлювати свої церкви, 
то виявляли подекуди цілі звалища 
ікон, книг, дерев’яних скульптур, ні-
кому не потрібних, знищених часом 
і невідомо звідки привезених. Їх пе-
реносили в сусідні двори і стодоли. 
Наша експедиція багато з цих творів 
забирала. Крім того, дехто з монахів 
і монахинь зберігав твори з колекції 
„Студіону“, яку залишив Митрополит 
Андрей Шептицький.

— Де розмістилися перші зібрання?
— Все, що знайшли, ми привозили 
до Унівської Лаври та монастиря 
Архистратига Михаїла у Львові. В 
Уневі я почав творити бібліотеку з 
віднайдених стародруків. На той час 
ще не було можливости каталогізу-
вати знайдене. Цю справу монахи 
зробили згодом. 

— Якщо говорити про величину ко-
лекції, то про яку цифру йдеться?
― Раніше йшлося про 5000 творів 
сакрального мистецтва, не врахову-
ючи дрібніших речей, котрим ще не 
присвоєно реєстраційного номера, 
але вони є не менш вартісні. В Уне-
ві, зокрема, завдяки художнику-
реставратору Миколі Толочку ми 
описали все, що було. У Львові певну 
кількість ще не опрацьовано. Сьо-
годні до нашої колекції потрапляють 
нові твори від окремих людей. Ми-
нулого року одна жінка передала 
ікону св. Миколая XVIII століття, а 
художниця Наталя Карбач подару-
вала триптих „Розрита могила“ за 
однойменним твором Шевченка. 
Звичайно, збірка поповнюється вже 
не так чисельно, як у 90-х. Останні 5 
років ми майже не виїжджаємо на 
пошуки. Найбільше творів мистецтва 
зібрано за ті перші 15 років.

— Чи багато творів встигли рес-
таврувати?
— Не можу сказати точних цифр. 
За цей час багато х удожників -
реставраторів працювало у нашій 
майстерні. Кожного року проводимо 
2-3 виставки. Експонуємо і ті твори, 

які вже побували на виставках, і нові, 
котрі щоразу виймаємо з фондів і 
даємо на реставрацію. Маємо гарну 
співпрацю з кав’ярнею „Штука“. Наші 
художники відновили там настінний 
живопис і залишили скарбничку для 
пожертви коштів на реставрацію тво-
рів нашої колекції. Таким чином зі-
брали гроші на порятунок двох ікон.

— Звідки можете сподіватися фі-
нансової допомоги сьогодні?
— Окремі люди, котрі усвідомлюють 
потребу збереження української 
ікони, в якій виписано духовність та 
історію нації, складають пожертви. 
Наприклад, так робить колекціонер 
Іван Гречко. У 2008 році ми виграли 
ґрант-проєкт від американського 
посольства на 43 тис. долярів, за які 
відреставрували 40 творів, видали 
каталог та провели виставку. Зараз 
ці ікони експонуються в Церкві-
музеї сакрального мистецтва імени 
блаженного Казимира-Климентія 
Шептицького на вул. Кривоноса, 1 
(експозиція змінна). Перед Різдвом 
Христовим традиційною є виставка 
„Різдвяні зустрічі“, а зараз готуємо 
до експонування Ангелів.
— Чи є постійна фінансова під-
тримка від владних структур?
— Вже 20 років українська влада 
недооцінює значення колекції, як 
і, певно, мистецтва загалом. Ікони, 
які ми зібрали, ― це цілий музей, 
він дуже потрібен для наступних 
поколінь. Ми не раз зверталися за 
приміщенням до міської та обласної 
рад, але жодного разу не отрима-
ли позитивної відповіді. Не маємо 
навіть нормальних фондів. Якщо 
колись були такі великі меценати, 
як Митрополит Андрей Шептицький 
(зібрав колекцію, створив Націо-
нальний музей, в умовах польської 
окупації викупив для нього віллу на 
Драгоманова) або родина Ханенків 
у Києві, то зараз ті люди, які розумі-
ються на мистецтві, не мають такого 
впливу, щоб звершити щось велике. 
Хто зробить щось для своєї нації, то 
залишить великий скарб, а хто не 
зробить того, що міг би зробити, то 
буде втрачено.

Тішить, що митрополит Ігор (Возь-
няк) розуміє важливість збірки. 
Він одразу погодився, щоб церква 

сакральне мистецтво

„Хто зробить щось для своєї нації, 
залишить великий скарб“
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блаженного Казимира-Климентія 
Шептицького стала першопочатком 
музею Львівської митрополії. Мож-
ливо, монастирський будинок, який 
є при храмі, колись повернуть УГКЦ 
і там можна буде створити музей.

— Які храми Львова чи Львівщини 
першочергово потребують рес-
таврації?
— Найбільше, певно, потребують 
порятунку храми, занедбані і по-
кинуті людьми. Наприклад, у селі 
Кугаїв Пустомитівського району є 
старий дерев’яний храм. Це перлина 
дерев’яної архітектури, але поруч 
селяни побудували новий храм, а до 
старого вже збайдужіли. Таких храмів 
є ще декілька у Львівській та инших 
архієпархіях. На превеликий жаль, 
реставрацією багатьох святинь за-
ймаються не фахові спеціялісти. Через 
те і дерев’яна, і кам’яна архітектура 
набирає спотвореного вигляду. Часто 
ґонту замінюють булатами насичених 
синього чи жовтого кольорів. Або 
ж оббивають церкву пластиковою 
вагонкою, яка зіпсується через 2 — 3 
роки, а можна ж просто — дошками. 
Також несвідомо нищать інтер’єр хра-
му, гарні розписи зашивають вагон-
кою або гіпсокартоном. Потім кличуть 
богомазів, хоч Академія мистецтв 
сьогодні готує дуже добрих, фахових 

іконописців, які могли б якісно від-
реставрувати або розписати храми.

— Деякі священики і громада по-
ряд з ликами святих замовляють 
художникам зобразити сучасних 
політиків чи меценатів. Яка Ваша 
думка про це?
— У соборі св. Софії в Києві на хорах 
зображена княжа родина. Можливо, 
в нинішній час наші „князі“ хотіли б, 
щоб і їх намалювали у храмах. Якщо 

таке робиться в церкві, то це дуже 
низький моральний рівень громади 
і духовенства. Але маю протилеж-
ний приклад. Розпис каплиці ново-
мучеників українського народу в 
УКУ проводить художниця Іванна 
Крип’якевич-Димид. Її концепція 
новомучеників представляє на стінах 
храму наших старозавітніх мучени-
ків, новозавітніх, яких проголосив 
блаженними Папа Іван Павло ІІ у 
2001 році. А між вік нами будуть зо-
бражені ті, які ще не проголошені 
церквою, але, скоріш за все, колись їх 
визнають блаженними або святими. 
Це мученики слова, музики, Єванге-
лія, яких знищила радянська імперія 
(Василь Стус, Валерій Марченко, Іван 
Світличний), а також священики, ви-
кладачі Львівської духовної семіна-
рії, які загинули по концтаборах. Або 
Микола Леонтович — син священика, 
якого на очах батька розстріляв че-
кіст. Там навіть присутній екуменіч-
ний аспект, бо поряд з українцями 
зображені польський священик Єжи 
Попелюшко та російський Олександр 
Мень. Такий підхід є виправданий. 
Блаженний Папа Іван Павло ІІ колись 
казав: „Дайте мені матір, і я про-
голошу її святою“. Він справедливо 
вважав материнство геройством.

Спілкувалася Анна ГЕРИЧ

Цього року, як повідо-
мила комендант заходу 
старшопластунка Оксана 
Баліцька, крайове свят-
кування перенесу ть на 
28 — 29 квітня, оскільки 
15 квітня — Великдень, 
а 21 — 22 — відбудуться 
осередкові заходи. Від 
12 квітня впродовж двох 
тижнів по різних школах 
та кав’ярнях Львова відбу-
дуться презентації НСОУ 
Пласт.

Дводенна програма 
святкування 100-річчя пер-
шої пластової присяги роз-
почнеться з літургії, молеб-
ня та посвячення прапорів 
у Соборі святого Юра. Офі-
ційна частина, під час якої 
складатимуть присягу нові 
члени та іменуватимуть 
(підвищення пластового 
статусу) найстаранніших 
пластунів, відбудеться цьо-
горіч на проспекті Свободи 
біля пам’ятника Тарасові 

Шевченку. Відтак, урочис-
тим вимаршем пластуни 
пройдуть до Личаківського 
кладовища, щоб покласти 
вінки своїм побратимам, 
які відійшли на Вічну Ват-
ру. До кінця дня українські 
скаути обіцяють організу-
вати мистецький ярмарок 
та майстер-класи на Площі 
Ринок, а вечір присвятять 
танцям.

У неділю, 29 квітня, 
свою активність, знання 
та вправність матиме на-
году продемонструвати 
улад пластового юнацтва: 
команди змагатимуться у 
спортивно-пізнавальному 
квесті.

Завершаться святкуван-
ня урочистою академією в 
Національному академіч-
ному драматичному театрі 
імени Марії Заньковецької, 

на яку очікують пластунів 
з батьками, духовенство, 
представників влади та 
инших почесних гостей.

Діяльність українського 
Пласту заборонили ще в 
1930-му. Майже 60 років він 
вів активне підпільне життя 
в Україні, а багато куренів 
продовжили свою роботу 
в різних країнах світу, де є 
українська діяспора. Живи-
ми свідками „допідпільно-
го“ Пласту сьогодні у Львові 
є лише 98-літня Євгенія 
Головацька, (заприсяжена 
в Рогатині), Ольга Тимочко 
(заприсяжена в Перемишлі) 
та Володимир Козачок (за-
присяжений у приміщенні 
філії Академічної гімназії, 
тепер — „Кінопалац“ на 
Театральній).

Анна ГЕРИЧ

ювілей

Пласту виповнюється сто літ

Дванадцятого квітня виповнюється рівно 100 років з 
дня першої пластової присяги. Тоді на подвір’ї Ака-

демічної гімназії у Львові присягнули на вірність Богові, 
Україні та пластовим традиціям 40 вихованців доктора 
Олександра Тисовського. Незалежно один від одного 
пластові гуртки в Україні заснували також Іван Чмола 
та Петро Франко. Всі три гілки пізніше об’єдналися. А 12 
квітня 1912 року вважається офіційною датою заснування 
Пласту. Свято пластуни традиційно переносять на най-
ближчі вихідні.
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Про непересічних особистостей, 
які стали взірцем для сотень 

тисяч, говорили 3 квітня у Музеї-
меморіялі „Тюрма на Лонцького“ під 
час відкриття виставки „Сила волі. 
Провідники визвольного руху“, при-
уроченої до 70-ліття створення УПА.

На дванадцятьох виставкових 
стендах постав життєвий шлях та 
боротьба чотирьох українських про-
відників: засновника ОУН Євгена 
Коновальця, лідера визвольного 
руху Степана Бандери, командирів 
УПА Романа Шухевича і Василя Кука. 
На огляд виставлено понад дві сотні 
фотографій, більшість із яких опри-
люднено вперше, архівні документи 
та спогади.

Авторами виставки є історики 
з Центру дослідження визвольно-
го руху та Національного музею-
меморіялу „Тюрма на Лонцького“ Во-
лодимир В’ятрович, Руслан Забілий, 
Василь Стефанів, Ігор Дерев’яний, 
Андрій Шевців, дизайн виставки ви-
конала Ольга Сало.

У відкритті взяли участь голова 
наглядової ради музею, громадська 
діячка, колишній політв’язень Ірина 
Калинець, член ради Герой України 
Юрій Шухевич, генеральний дирек-
тор Національної галереї мистецтв 
Герой України Борис Возницький, 
голова ЛОО „Спілки офіцерів“ Петро 
Костюк, депутати ЛОР Андрій Хо-
лявка, Святослав Шеремета, голова 
Крайового братства ОУН-УПА Олесь 
Гуменюк та багато инших.

Відкрив виставку директор музею 
історик Руслан Забілий:

— Робота над експозицією трива-
ла не один рік. Адже мова йде про 
лідерів українського визвольного 
руху, довкола яких точиться багато 
дискусій. Долі цих людей багато в 
чому схожі: вони спільно боролися 
і всі перемогли (хоч до здобуття 
незалежности нашої країни дожив 
лише один із них — Василь Кук), бо, 
поклавши своє життя, досягли осно-
вної мети — передали дух боротьби 
за країну. Пам’ять про їхні вчинки, їхнє 
життя — це те, що ми хотіли донести 
до кожного. 

Ірина Калинець, подякувавши 
усім, хто доклався до підготовки ви-
ставки, висловила захоплення, що 

над такими темами працює молодь, 
це надзвичайно важливо сьогодні. 

Про величезну роль кожного про-
відника у визвольній боротьбі розпо-
вів Юрій Шухевич, окремо зупинив-
шись на постаті Євгена Коновальця:

— Це людина, яка жила болем 
втрати української незалежности 
1917 — 21 рр. Він присвятив себе 
боротьбі за Україну ще з часів Першої 
світової війни і пізніше, коли наше 
суспільство було розчароване після 
втрати незалежности. Повинен трохи 
з прикрістю сказати, що ми, українці, 
недооцінюємо Коновальця. Він відій-
шов від нас, але його дух мав би бути 
присутній! Тому дуже приємно, що ця 
виставка починається саме від Євгена 
Коновальця.

Першу екскурсію виставкою про-
вів науковий співробітник музею-
меморіялу Ігор Дерев’яний. Після 
цього до коментування почутого й 
побаченого зголосилися лавреат На-
ціональної премії України ім. Т. Шев-
ченка поет Ігор Калинець та голова 
ЛОО „Спілки офіцерів України“ Петро 
Костюк. 

Виставка діятиме до 1 травня. 
Оглянути її можна щоденно з 10 до 
19 год., без вихідних. Вхід безко-
штовний. Адреса музею: вул. С. Бан-
дери, 1.

Наталія ПАВЛИШИН

лідери визвольного руху

Сила волі великих  
українців
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3 квітня у Львові відзначили 22-у 
річницю підняття національного 
синьо-жовтого прапора над Рату-
шею. Святкування розпочалися з 
урочистої сесії міської ради. Апоге-
єм свята стала церемонія підняття 
Державного прапора України на вежі 
міської Ратуші. Також у рамках цьо-
го дійства поклали квіти на могилу 
першого міського голови Львова де-
мократичного скликання — Богдана 
Котика, за головування якого місто 
одне з перших підняло над Ратушею 
національний прапор.

у б’юджеті розвитку Львова на 2012 
рік передбачили видатки на ви-
готовлення проєктно-кошторисної 
документації та проведення під-
готовчих робіт для будівництва 
меморіяльного музею тоталітарних 
режимів „територія терору“. Закла-
ли кошти на реставрацію експонатів 
Музею народної архітектури та 
побуту (Шевченківський гай), на 
будівництво музейного комплексу та 
пам’ятника репресованим україн-
ським родинам, на виготовлення 
проєктної документації на будів-
ництво пам’ятника Митрополиту 
Андрею Шептицькому, проєктування 
пам’ятника Богдану-Ігорю Антоничу.

в україні планують створити шевчен-
ківський центр для систематизації 
вивчення та популяризації творчої 
спадщини кобзаря, що проводиться 
у музеях та в україні загалом. Це 
буде єдиний центр, який коорди-
нуватиме наукову, просвітницьку, 
туристичну діяльність цих музеїв. 
Центр також виконуватиме функції 
інформаційного осередку, в якому 
акумулюватиметься інформація, 
що стосується життя, творчости та 
громадської діяльности Кобзаря.

у Львові презентували благодійний 
проєкт „Будинок турботи“ — заклад 
проживання (на базі Львівського 
геріатричного пансіонату) для 
молодих людей із важкими форма-
ми інвалідности. У будинку турботи 
неповносправні, старші 18 років, 
матимуть змогу самостійно долуча-
тися до громади, повноцінно жити, і 
навіть створювати власні сім’ї. Зараз 
у Львівському геріатричному центрі 
проживає близько двадцяти моло-
дих інвалідів, які пересуваються в 
кріслах-візках. 

За матеріялами інформаґенцій 
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Знищення Будинку книги на площі 
Міцкевича, 8 розпочали ще торік, 

а завершили цього року з появою на 
місці книгарень магазинів техніки, 
одягу, взуття. Однак два приміщення 
таки нагадуватимуть нам про те, що 
ми — нація, яка споживає і духовну 
їжу, — минулого тижня відбулося уро-
чисте відкриття в колишньому Будинку 
книги нинішнього „Дому книги“ (ви-
давництво „Навчальна книга-Богдан“).

Для українського читача й видав-
ця — то таки хай і маленьке, але свято. 
А також — надія, що колись, коли будуть 
кращі часи, книгарні й інтелектуали не 
почуватимуться вигнанцями на пери-
ферію.

― Спрацьовує теорія компенса-
ції — ця книгарня частково замінить 
те, що мало би бути на кожному кроці. 
Асортимент книжок приваблюватиме 
багатьох. Це не торжество реґіональне, 
а торжество культури, — переконаний 
поет Роман Лубківський.

Аналогічні переконання мали й инші 
письменники та перекладачі, які при-
йшли на відкриття „Дому книги“ — Ма-
рія Чумарна, Мар’яна Савка, Іван Лучук, 
Роман Гамада, Оксана Думанська.

У „Домі книги“ видань наразі не надто 
густо. Частина книжкових стелажів облад-
нана коліщатами, що дасть змогу їх пере-
сувати й влаштовувати презентації книжок, 
зустрічі з авторами. Літературне життя, 
сподіваються творці, тут вируватиме…

Місяць квітень, його культурний 
спектр життя, схоже, проходить 

під егідою творчости родини Отковичів. 
Через два дні після відкриття виставки 
(проєкт народного художника України 
Мирослава Отковича), присвяченої 
1000-літтю від дня заснування Собору 
св. Софії в Києві, у сусідній залі Львів-
ського палацу мистецтв було відкрито 
ще одну експозицію — живопис Ми-
рослава Отковича, його сина Тараса й 
племінниці Наталі Откович. А 12 і 22 
квітня Львівська філармонія презен-
туватиме духовно-мистецький проєкт 
„Сім слів Христа на хресті“ — музика 
Йозефа Гайдна і образотворчий ряд 
Мирослава Отковича.

Олійні картини Тараса, переважно 
акварельні — Мирослава й пастелі На-
талі — різні засоби вираження, різні 
бачення світу. І в той же час невидимий 
творчий дух родини об’єднує їх.

― Ця виставка в чомусь класична, 
в чомусь, якщо брати львівське серед-
овище, ориґінальна, але прикметна — 
маємо справу з ідеєю об’єднати два 
покоління й показати одну з граней 
трьох творчих особистостей, — зазначає 
мистецтвознавець, проректор ЛНАМу 
Роман Яців. — Мирослав і Тарас — рес-
тавратори, Наталя займається графічним 
дизайном, усі ж троє намагаються збли-
зити у своїй творчості загальнонаціо-
нальні посили і локальні зацікавлення. 
Мирослав Откович ще 30 років тому за-
пропонував своє бачення сухої і вологої 

техніки акварелі й з її допомогою — нове 
прочитання пейзажу та натюрморту, 
чим вирізнився як художник у всеукра-
їнському масштабі. Сьогодні він набагато 
складніший і багатовимірніший. Тарас 
Откович успадкував від свого батька 
багато світоглядних рис, але є самодос-
татньою особистістю — привабливий 
своєю внутрішньою експресією і непро-
гнозованістю. Цікаво деб’ютує Наталя 
Откович — її лірична душа представлена 
у монументальний спосіб: художниця 
демонструє широкий формат мислення, 
композиційного й асоціятивного — мис-
тецький досвід ХХ століття адаптований 
до її розуміння краси.

Оглянути цю родинну виставку і, 
можливо, зауважити в ній инші поді-
бності й відмінності між художниками, 
можна до 21 квітня.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

артефакт

Книжковий острівець серед „руїни“

палітра

Родинний живопис у трьох іпостасях

коротко

у львівській книгарні „Є“ відомий 
поет андрій Любка презентував 
свою першу книжку прози „кі-
лер“. Поштовхом до написання 
став улюблений фільм автора 
„Леон Кілер“ Люка Бессона. 
Текст автор творив три роки. В 
історіях, які розповідає Андрій 
Любка, присутня пристрасна 
еротична фантазія і просто 
фантазія — збірка не є автобіо-
графічною.

Президент україни підписав 
листи до керівництва ООН та 
ЮНЕСкО з проханням оголосити 
2014 рік міжнародним роком 
тараса шевченка. Про це він 
заявив на засіданні Громадської 
гуманітарної ради, повідомляє 
прес-служба глави держави.

у Львівському палаці мистецтв 
відкрили виставку „весняний 
салон“, яка демонструватиме 
сучасний стан професійного 
мистецтва Львова. Цьогоріч 
вернісаж згуртував 150 профе-
сійних художників Львівщини, 
які представили понад 300 
своїх робіт. Авторів найкращих 
мистецьких творів нагороджува-
тимуть наприкінці квітня.

Цьогорічний фестиваль „Фран-
цузька весна у Львові“ роз-
почнеться з допрем’єрних 
показів французьких фільмів. 
Посольство Франції в Украї-
ні, Французький інститут та 
„Альянс франсез“ з 12 до 17 
квітня представлять у „Кіно-
палаці“ шість дуже яскравих, 
самобутніх, різних за жанрами 
та глибоких за змістом фран-
цузьких кінокартин — „Курча 
з чорносливом“, „Паліція“, 
„Управління державою“, „Сфера 
чаклунства“, „Мистецтво коха-
ти“, „Незакічений роман“.

Із 29 квітня до 1 травня відбува-
тиметься Х міжнародний етно-
джазовий фестиваль „Флюґери 
Львова з Бучач“. Ця подія роз-
починає фестивальний сезон 
в Україні. У дворику львівської 
Ратуші виступатимуть різні 
гурти, звучатимуть обробки 
народних мелодій Бойківщини, 
Лемківщини та Любельщини. 

За матеріялами інформаґенцій
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Попри те, що багатьом командам 
здається, що глядачі чекають на 

концертах „Весни…“ КВН, найбільш 
успішні виступи — на серйозні теми. 
А якраз ті команди, котрі зробили 
ставку на гумор, „пролетіли“. Яскра-
вим прикладом став попередній 
фестивальний тиждень.

Що таке щастя?
2 квітня на столиках членів журі стояли 
жовті піраміди. Коли відкрили сцену, 
глядачі побачили ще одну „єгипетську 
піраміду“. І так з жартами і смішками 
команда ІЕСК перенесла нас у часи 
будівництва семи чудес світу. Фараон 

поглузував з Віктора Павліка, дістав у 
щелепу від дівчини (а міг і від Тайсона, 
бо ж зібрався боксувати з ним), попе-
рекидався жартами з рабами (чиїми? 
Та ж Божими).

Але коли після віртуозної гри на 
піаніно Олега Томіцького (авторська 
музика) на сцені з’явився божевільний 
(чи то Боже вільний) художник зі своєю 
музою (чи то внутрішнім голосом, чи 
то лікарем-психіятром), глядачі якось 
легко перелаштувалися на серйозний 
лад. І так само із захопленням публіка 
сприйняла фінальну коду про те, що 
можна бути фараоном із безліччю 
можливостей (багатство, влада), але 
не бути щасливим, водночас достат-

ньо знайти свою музу (як художник) 
чи просто долю (як може кожен) — і 
це вже щастя.

КВН — командна гра

Команда ІІМТ агітувала глядача обіцян-
ками: „Хочете посміятися? Приходьте 
на наш концерт!“ Але, якщо відверто, 
смішно не було, адже на фестивалі вже 
давно не в моді жарти „нижче пояса“ і 
про пиятику. Виглядало на те, що КВН 
банально не було кому творити і пока-
зувати. Як з’ясувалося згодом, так воно 
й було — стара команда розбіглася, 
залишивши голову профбюро Назара 
Андріїшина з деб’ютантами. Трохи по-
рятували ситуацію танцівники. Святос-
лав Гузь та Катерина Мартенишин не 
лише обіцяли романтику, а й справді 
показали мовою тіла свої почуття. На 
них та на инших деб’ютантів, котрі 
здобули перший досвід, надія й на-
ступного року.

Апокаліпсис — у наших 
душах

Кінець світу — це не урагани й цуна-
мі, для кожного він свій: для когось 
це втрата близької людини, а для 
когось — відмова у кредиті. До такого 
висновку намагались підвести глядачів 
студенти ІБІД. Може, не всюди актори і 
тексти були до кінця переконливі (зате 
все робили самі — крім поезії Івасюка, 
використали авторські вірші Вікторії 
Скоц та Юлії Шпилюк), але все ж до-
сягти мети їм вдалося. Читаючи автор-
ський монолог „Апофеоз нещасливої 

студентський фестиваль

Гумор — осіння тема

ІІмт ІБІд

ІЕСк
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любові“, Вікторія дуже поспішала, але 
увагу глядачів здобула цілковито. Юлія 
Шпилюк вражала залу не лише вока-
лом, а й авторським текстом.

Попри похмуру тематику й апока-
ліптичний настрій, концерт виявився 
душевний (у головній ролі — душа).

ІНПП: перше знайомство

Якби деб’ютанти фестивалю „ви-
стрелили“ — це було б відкриттям 
„Весни…“. Відтак недоліки деяких 
номерів закономірні для початківців. 
Головне — перший їх виступ не про-
вальний. Хоча анонсовану тему Болі-
вуду зачепили лише епізодично.

Якщо КВН від команди „Риторичне 
запитання“ не вдався, то гуморис-
тичний діялог бабусь Зоньки і Гафії 
в Болівуді був дотепний. Вокал Юлії 
Доскач цілком конкурентний зі спі-
вачками з инших інститутів. А танець 

живота Іри Гарасевич, Христини Юрків, 
Ані Заярної дивував пластичністю як з 
канделябрами на голові, так і без них. 
Ведучі (Костя і Соломія Турій) були 
значно переконливіші, ніж гостя в ролі 

Каті Осадчої. Гості інституту — гурт 
„Діамант“ додали драйву на фінал 
концерту. 

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

[куЛьтуРа]

Чому саме „Оскар…“? 
Для цього є кілька „незвичай-
них“ обставин. Для будь-якої 
людини, незалежно від її віку 
чи професії, твори письмен-
ника Еріка-Емануеля Шмітта 
стають „маленьким“ одкро-
венням. Тож уже з огляду 
на літературний матеріял 
вистава потенційно матиме 
багато глядачів…

Вистава зацікавлює сво-
єю своєрідною синтетич-
ністю, адже дві основні 
ролі мадам Роззі та Оскара 
виконують на двох мистки-
ні Олена Крилова та Леся 
Шкап’як. До того ж кожна 
з них у виставі є по черзі і 
Оскаром, і мадам Роззі. А 
режисеру постави здійснив 
актор театру імени Леся 
Курбаса Олексій Кравчук. 
Синтетичність цієї постави 

полягає в тому, що актриси 
ТЮГу, які діють на сцені в 
масках зайчиків, поросяток, 
вовчиків, мишок і т. д. тут 
мали повністю розкритися 
як драматичні актриси, вод-
ночас виконуючи одну з ві-
кових, дитячих ролей. Адже 
одному з головних персо-
нажів вистави, смертельно 
хворому хлопчикові Оскаро-
ві, лише десять років.

Сама подача матеріялу 
та існування актрис у сце-
нічному просторі дуже на-
гадує такий японський жанр 
театрального мистецтва як 
йо-коку, звідки веде ґенезу 
всім відоме аніме країни 
сонця, що сходить. Власне, 
стійка асоціяція з аніме у 
глядача виникає завдяки 
філігранному поєднанню 
рис „чистого“ драматизму 

зі специфічністю існуван-
ня актрис у театрі юного 
глядача (пластика, міміка, 
жестикуляція під час дії) — 
це творить дуже особливу 
та водночас зворушливу 
поставу. Ці асоціяції поси-
лює і сценографія вистави: 
її виконувано наче у техніці 
пісочного аніме. До речі, 
постава „Оскар…“ отрима-
ла серед инших нагород 
спеціяльний приз від журі 
за сценічне оформлення на 
фестивалі дитячих театрів у 
Макіївці — вміння вибуду-
вати у глядача на підсвідо-
мому рівні розуміння при-
належности до сакрального, 
а не бажання розважитися. 

І ось ця маленька історія 
справді великої людини: 
у лікарні від невиліковної 
хвороби поступово згасає 
маленький хлопчик. Його 
життя, завдяки знайденим 
там друзям, а головне — ма-
дам Роззі, більш наповнене 
та змістовне, аніж багатьох 
инших дорослих людей, які 
не цінують відведеного їм 
часу. Створюючи образи 
Роззі та Оскара, актори ак-
центували увагу на важли-
вих для кожного з нас речах: 

пошуках себе, сенсу свого 
існування, призначення, 
запрошуючи глядачів ніби 
зануритися у внутрішнє „я“, 
розмірковувати… 

Актриси наповнено ді-
ють, їх мізансцени рельєфні, 
як найдосконаліші скуль-
птури. Проте за малюнком 
образів ми бачимо їхню 
людську позицію щодо по-
рушеної проблеми у виставі. 
Постава дає такий потужний 
заряд світла, надії, оптиміз-
му, що не лишає байдужим 
жодного з присутніх на ній. 
До того ж, окремо хотілося б 
відзначити виконання та ав-
торські пісні Лесі Шкап’як, які 
посилювали і певним чином 
задавали темпоритм усій по-
ставі, органічно вплітаючись 
у саму структуру діялогічного 
мовлення персонажів. Мист-
кині також використовують 
як сценічний простір і гля-
дацьку залу. Тобто тим са-
мим ще раз підкреслюючи, 
що грань між Життям і Смер-
тю насправді дуже умовна. 
„Мemento mori“ — колись 
казали стародавні римляни, 
себто пам’ятай про смерть.

Оксана ПАЛІЙ

чари мельпомени

Маленька історія великої людини

Репертуарна афіша ТЮГу за останні кілька сезонів по-
повнилась кількома новими виставами для дорослих 

глядачів. Серед них хотілося б передовсім відзначити 
„Пісню про равликів“, „Театр, або Шум за сценою“, „Оскар 
і Рожева пані“, „За двома зайцями“. Прикметно, що 
більшість із перелічених вистав (окрім вистави „Театр“) 
здійснювали запрошені режисери, які практикують різні 
естетичні концепції у театральному мистецтві. Сьогодні 
предметом нашої розмови є вистава „Оскар…“ цього 
театру на так званій „дорослій“ сцені.

ІНПП
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аеробіка 

За перемогами —  
до Києва
у спортивному комплексі Національного 
технічного університету україни „київ-
ський політехнічний інститут“ з 27 до 30 
березня проводили Чемпіонат україни зі 
спортивної аеробіки. 

Для участи у змаганнях з’їхалися не 
лише команди з різних областей, 
прибули учасники і з Молдови. Пред-
ставляти Львівську політехніку на 
чемпіонаті вирушило дві команди. 
Одна (Вікторія Михайлова (випускниця 
ІКНІ), Антоніна Заяць (ІКНІ), Дарина 
Січка (ІЕСК), Оксана Малець (ІНЕМ), 
Катерина Гриценко (ІМФН), Софія 
Кулинич (ІАРХ), Софія Войцехівська 
(ІНПП) та Юлія Кравченко (ІХХТ) на 
чолі з тренером Мартою Мельничук) 
змагалась у категоріях базова аеро-
біка, трійки, одинички й аеро-денс. 
Инша команда — Катерина Пронів 
(випускниця ІНЕМ), Анастасія Лаврик 
(ІНЕМ), Марія Антонів (ІНЕМ), Ярос-
лава Чума (ІЕПТ), Анна Данько (ІТРЕ), 
Дарія Беженар (ІНЕМ), Наталя Петрова 
(ІНЕМ), Олександра Бакай (ІКТА), 
Євгенія Бакай (ІКТА), Наталя Петрова 
(ІКНІ) — демонструвала свої вміння у 
степ-аеробіці та фанку. Тренер — Оле-
на Череповська.

Почалися змагання традиційно з параду 
відкриття. Дівчата і хлопці у барвистих 
танцювальних костюмах з нетерпінням 
чекали своєї черги. Оцінювало учасни-
ків незалежне журі, члени якого були 
із різних областей України. Напружена, 
проте заворожуюча атмосфера прони-
зувала, напевно, кожного, хто перебу-
вав у залі протягом змагань. 

30 квітня за першість змагалися між 
собою фіналісти, після чого оголосили 
результати змагань. Відбувся парад 
закриття. За категорію базової аеро-
біки команда посіла четверте місце. 
Антоніна Заяць, Катерина Гриценко й 
Оксана Малець у категорії трійки вибо-
роли шосте місце. У фіналі за одиничні 
змагання посіли шосте та восьме 
місця Вікторія Михайлова та Катерина 
Гриценко. У загальному командному 
підсумку Львівська область здобула 
четверте місце.

Приємною несподіванкою для учас-
ників був майстер-клас від відомого 
танцюриста Дениса Міргоязова та 
можливість кожному поімпровізувати 
й показати те унікальне, що вміє лише 
він.

Софія вОЙЦЕХІвСька, 
студентка ІНПП Львівської політехніки 

Вітаємо Валентина ЛІТОВЦЕВА з присвоєнням 
звання заслуженого тренера України з гандболу!

Тренерський стаж Валентина Кузьмича — 53 роки. За 
цей час він підготував чотирнадцять майстрів спорту, 

а його вихованки виступають у складі команди „Галичанка“ на першо-
сті України серед команд Суперліги. Серед його заслуг — підготовка 
чемпіонки молодіжної першости Европи Соломії Коровицької, учасниць 
збірних команд України Ірини Єфімової й Наталії Кузьміної. 

Бажаємо нашому колезі міцного здоров’я і дальших успіхів у спорті!

Кафедра фізичного виховання і Спортивний клуб Львівської політехніки

Вітаємо!

Поширення в Україні 
олімпійських ідей

Історія Олімпійських ігор сучаснос-
ти, насичена цікавими подіями та 

фактами, читається як захоплюючий 
роман, у центрі якого драматична 
напружена боротьба атлетів, які 
перемагають один одного, час, 
відстані… І чи не на кожній її сторін-
ці — імена українців. Вони — серед 
засновників МОК, учасників перших 
Ігор, тих, хто здобував нагороди на 
наступних.

Національний російський олім-
пійський комітет було створено 
у 1911 році з тринадцяти осіб. 
Першим його головою став відо-
мий діяч спортивного руху украї-
нець В’ячеслав Срезневський (на 
світлині). Він походив із родини 
відомого філолога-славіста Ізмаїла 
Срезневського, який понад трид-
цять років викладав у Харківському 
університеті. Пропозиція проводити 
в Російській імперії щорічні олімпі-
яди за програмою МОК не знайшла 
підтримки в Петербурзі та Москві — 
там пояснили це нестачею спортив-
них споруд і браком коштів. Згоду на 
проведення таких змагань дав Київ.

Було затверджено програму і дату 
проведення Олімпіяди — 20 — 24 
серпня 1913 року. До основної час-
тини змагань ввели легку та важку 
атлетики, плавання, стрибки у воду, 
фехтування, гімнастику, стрільбу, 
кінний, велосипедний і мотоциклет-
ний спорт, веслування. До змагань 
із окремих видів легкої атлетики та 
фехтування на рапірах допущено й 

жінок. Другу Всеросійську олімпіяду 
було проведено вже у Ризі в 1914 
році.

Українці брали участь і в традицій-
них іграх у Греції. Відомо, що до Афін 
із власної ініціятиви пливла морем, 
але не допливла трійця одеситів. 
Офіційна заявка на участь у змаганнях 
з боротьби та стрільби надійшла від 
киянина Миколи Риттера, який теж 
подався на Олімпійські ігри з осо-
бистих міркувань. Не відомо тільки, 
чому він відмовився від участи в 
перший же день змагань. Але згодом 
він висвітлював спортивні події як 
журналіст у газеті „Киевлянинъ“ і став 
одним із яскравих пропагандистів 
олімпійського руху. 

Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного 

виховання Львівської політехніки, 
майстер спорту

Далі буде.

олімпіяда

Найстаріші спортивні змагання 
в історії людства
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2012 рік — рік футболу в Україні — зна-
ходить своє відображення не лише у 
зміненні зовнішності українських міст, які 
незабаром прийматимуть фінальні ігри 
футбольного чемпіонату. І хоч до початку 
турніру залишається ще 2 місяці, однак 
тема футболу вже червоною ниткою про-
ходить через повсякденне життя україн-
ців у вигляді численних товарів і послуг, 
які пропонують футбольним фанатам і 
тим, хто просто любить футбол.

У лютому 2012 року до переліку при-
ємних і корисних банківських продуктів 
додався ще один — „Футбольна картка“ 
ВТБ Банку. Про неї нам розповів Директор 
Львівської регіональної дирекції ВТБ Банку 
Ігор Миколайович Романів.

― Ігоре Миколайовичу, розкажіть, чому 
ви вирішили запропонувати своїм клієн-
там „Футбольну картку“, і звідки взага-
лі виникла ідея використання футболу у 
продуктах банку?
― „Футбольна картка“ — фінансовий про-
дукт, аналогів якого в Україні ще не було. 
Власники цього пакета отримують доступ 
до ексклюзивних банківських послуг і 
оцінять зручність сервісу „Футбольний 
секретар“. Футбольна тематика для нас не 
нова. Генеральним спонсором московсько-
го „Динамо“ вже протягом багатьох років є 
наш материнський банк — російський Банк 
ВТБ. У цій команді з 2010 року грає відомий 
український футболіст Андрій Воронін, 
який на сьогодні є капітаном „Динамо“, 
і якого визнали найкращим футболістом 
СНД у 2011 році. Тому не дивно, що саме 
йому ми запропонували стати головним 
героєм і обличчям „Футбольної картки“.

― Зупинімося трохи докладніше на тих 
продуктах і послугах, які стають доступ-
ними власникам „Футбольної картки“
― Насправді ми, банкіри, любимо футбол 
так само, як і наші клієнти, тому власники 
нового пакету отримують ряд ексклюзив-
них і корисних послуг. Наприклад, для влас-
ників „Футбольної картки“ банк на 2% зни-

зив ставки за кредитами готівкою, а сума 
кредитного ліміту на кредитній картці тепер 
досягає 50 000 гривень. Контролювати рух 
коштів клієнти зможуть за допомогою без-
коштовних GSM- та Інтернет-банкінгу.

― А що особливого в ній саме для фут-
больних уболівальників?
― Загалом, футбольна стратегія нового бан-
ківського продукту формується з декількох 
складових: „купуй“, „знімай“ і „грай“. Роз-
плачуючись цією карткою, наші клієнти змо-
жуть взяти участь у розіграші оригінальних 
призів та подарунків. Наприклад, плакатів 
і м’ячів з автографами Андрія Вороніна, а 
також спеціальних призів від MasterCard. 
Головним призом стане футбольний уікенд у 
Монако в серпні цього року. Ще однією від-
мінною рисою „Футбольної картки“ можна 
вважати послугу „Футбольний секретар“, 
за допомогою якої власник картки може 
легко та безкоштовно отримати різно-
манітну футбольну та навколо футбольну 
інформацію, починаючи від розкладу ігор, 

біографії гравців, статистики проведених 
ігор і закінчуючи SMS-трансляцією поточних 
матчів, якщо раптом вболівальник не може 
стежити за грою особисто.

― Дійсно, будь-який футбольний вболі-
вальник буде радий такому подарунку! 
А що цікавого і особливого приготував 
ВТБ Банк для співробітників Львівської 
політехніки?

― На сьогоднішній день ВТБ Банк роз-
робив спеціальну програму кредитування 
співробітників великих підприємств та 
державних установ, в число яких, звичайно 
ж, входить Львівська політехніка. Завдяки 
цій програмі, співробітники університету 
отримують знижку 5% від стандартної 
відсоткової ставки для звичайних клієнтів 
додатково до 2% знижки за „Футбольною 
карткою“. Отже, загальна знижка становить 
7%! Крім цього, співробітники університету 
можуть отримати кредит готівкою на суму 
до 50 000 гривень на термін до 3-х років без 
будь-якої застави і без поручителя. Якщо 
додати до цього відсутність щомісячної 
комісії та комісії за дострокове погашення 
кредиту, можна з упевненістю стверджу-
вати, що подібні умови є найбільш при-
вабливими і вигідними для клієнтів. Тому, 
якщо співробітникові університету потрібні 
гроші на ремонт, відпочинок, лікування, 
на купівлю будь-якої техніки або інші по-
треби, — ВТБ Банк зможе допомогти у 
вирішенні такого завдання і видати кредит 
на найбільш вигідних на ринку умовах. 
Гроші можна отримати або готівкою, або 
на карту ВТБ. В Україні банкоматна мережа 
ВТБ Банку та банків-партнерів, які надають 
можливість зняти готівкові кошти за ви-
гідними тарифами, становить понад 5100 
банкоматів.

― Що потрібно для того, щоб спів-
робітник Львівської політехніки зміг 
отримати необхідну суму готівкою на 
пільгових умовах або оформити „Фут-
больну картку“?
― Пакет необхідних документів міні-
мальний: паспорт, ідентифікаційний код, 
довідка про доходи, отримані за останні 
6 місяців. Заявку на отримання необхід-
ної суми або „Футбольної картки“ можна 
подати прямо на території закладу, по-
передньо зв’язавшись з персональними 
менеджерами. Протягом доби клієнтові 
буде надано відповідь і можна буде офор-
мити кредит або „Футбольну картку“. Після 
цього працівник повинен буде приїхати 
до Відділення банку для оформлення до-
кументів та отримання необхідної суми або 
„Футбольної картки“.

Для того, щоб отримати більш доклад-
ну консультацію про щомісячний платіж та 
інші умови кредитування, достатньо зате-
лефонувати за телефоном (093) 728-97-59 
(Мар’яна), (067) 366-85-64 (Оля) або за 
міським номером (032) 232-30-02, і персо-
нальні менеджери банку для Львівської по-
літехніки будуть раді надати всю необхідну 
інформацію. Графік роботи персональних 
менеджерів: пн. — пт. з 9.00 до 18.00.

До зустрічі у ВТБ Банку!

ПАТ „ВТБ Банк“. Ліцензія НБУ №79 від 
05.10.2011. Всі види банківських послуг.

„Футбольна картка“ справжнього 
вболівальника від ВТБ Банку

Андрій Воронін про „Футбольну картку“ ВТБ Банку:
— Мені було дуже приємно взяти участь у такому серйозному проекті. 
Сподобався перелік послуг „Футбольної картки“, і я буду надзвичайно 
радий, якщо вони знадобляться українським футбольним уболівальни-
кам і всім небайдужим до майбутнього спортивного свята. Останній 
вікенд січня я провів на зйомках рекламного ролика. Зізнатися, мені 
довелося неабияк потрудитися, щоб виконати всі креативні ідеї, які 
були закладені в нього. Інтригою (зокрема й для мене) у „Футбольній 
картці“ — є моя фотографія. Раніше я ніколи ніде не зустрічав цього 
знімка. А він класний!

На правах реклами
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• адміністративного та інформа-
ційного права — 1;

• електричних систем та ме-
реж ― 1;

• електричних станцій — 1;
• електронних засобів ін форма-

ційно-комп’ютерних техно-
логій — 3;

• електропостачання промисло-
вих підприємств, міст та сіль-
ського господарства — 1;

• захисту інформації — 1;
• інженерного матеріалознавства 

та прикладної фізики — 1;
• інформаційних систем та ме-

реж — 1;
• інформаційно-вимірювальної 

техніки — 1;
• кадастру територій — 1;
• метрології, стандартизації та 

сертифікації — 1;
• охорони праці — 2;
• прикладної математики — 1;
• радіоелектронних пристроїв та 

систем — 2;
• систем автоматизованого про-

ектування — 1;
• теоретичної радіотехніки та 

радіовимірювання — 1;
• теплогазопостачання і вентиля-

ції — 1;
• технології машинобудування ― 1;

• філософії — 1;
• фотограмметрії та геоінформа-

тики — 1;
• хімічної інженерії — 1;
• хімічної технології неорганічних 

речовин — 1.

До участі в конкурсі допускаються 
особи, які мають науковий ступінь док-
тора наук і/чи вчене звання професора, 
а також стаж педагогічної роботи не 
менше 8 років.

Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають такі документи: за-
яву, особовий листок з обліку кадрів з 
фотографією, автобіографію, копії доку-
ментів про вищу освіту, наукові ступені і 
вчені звання, список друкованих праць 
і винаходів, завірених за встановленим 
порядком.

Термін подання документів на 
конкурс — місяць з дня опублікування 
оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі 
прохання надсилати на ім’я рек-
тора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімната 303.

Житлом Університет не забезпечує.

Ректорат

• архітектурного проектування;
• електронних приладів;
• загальної хімії; 
• зварювального виробництва, 

діагностики та відновлення 
металоконструкцій;

• іноземних мов;
• кримінального права і процесу;
• містобудування;
• соціології та соціальної роботи;
• цивільного права та процесу.

До участі в конкурсі допускаються 
особи, які, як правило, мають науковий 
ступінь доктора наук і вчене звання 
професора, а також стаж науково-
педагогічної роботи не менше 8 років.

Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають такі документи: заяву, 
особовий листок з обліку кадрів з фотогра-
фією, автобіографію, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і винаходів, заві-
рених за встановленим порядком.

Термін подання документів на 
конкурс — місяць з дня опублікування 
оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі про-
хання надсилати на ім’я ректора Наці-
онального університету „Львівська по-
літехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімната 303.

Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат

експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачений диплом ДВ № 052902, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сосновського Володимира 
Теодозійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бродич Роксолани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Шевчука Олега Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Висп’янської Марти-Софії 
Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Богдана Павла Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Нухієва Айтадж Ельшад Кизи;
утрачений студентський квиток № 7665969, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Войнаровського 
Едгара Валерійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Білої Наталії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мурака Володимира Євгеновича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Пісоцької Катерини Михайлівни;
утрачений студентський квиток 
ВК № 07009764, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Любери Мар’яни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Василюк Роксолани Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Жидика Маріана Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Андреїв Христини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Микіча Юрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Петровської Дарини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Басараби Павла Павловича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Віновської Христини-Анни 
Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гетьман Оксани Антонівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Оліяра Руслана Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ковальської Оксани Вікторівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Огулі Дмитра Олеговича;

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад професорів кафедр:

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:



оголошення

Навчально-науковий 
Інститут права та пси-
хології Національного 
університету „Львівська 
політехніка“ ліцензує ді-
яльність щодо надання 
освітніх послуг підго-
товки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня 
„маґістр“ за спеціяльніс-
тю 8.18010003 „Судова 
експертиза“ напряму під-
готовки 1801 „Специфічні 
категорії“.

Колектив кафедри психології, 
педагогіки та соціяльного управ-
ління Інституту права та психоло-
гії Львівської політехніки вітає з ювілеєм ― пер-
шим 50-річчям від дня народження професора 
кафедри

Ігора Степановича КОЛОДІЯ.
Бажаємо Вам здоров’я, щастя, творчої наснаги, 
життєвого оптимізму на довгі роки. Віримо, 
що своїм талантом, досвідом і наполегливою 
працею Ви зробите вагомий внесок у розвиток 
науки і освіти.

50 — не привід для печалі,
50 — це зрілість золота!
Нехай до ста, а може ще і далі
Ідуть, не озираючись, літа!

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №120407.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
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Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису. Редакція застерігає 
за собою право літературного редагування, 
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації 
не рецензуємо і не повертаємо. Автори 
матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє 
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відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
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Колектив кафедри хімії і техно-
логії неорганічних речовин ІХХТ 
Львівської політехніки висловлює 
щире співчуття доценту Роксоляні 
Любомирівні Буклів з приводу 
тяжкої втрати — смерти батька

Любомира.

многая літа!

ч. 13 (2773)
5 — 11 квітня 2012

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
17 квітня — „Cavalleria rusticana“ (опера). 18.00.
19 квітня — „карміна Бурана“ (концертна 

програма). 18.00.
20 квітня — „Пахіта“, „Ніч вальпургії“ 

(одноактні балети). 18.00.
21 квітня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
22 квітня — „Запорожець за дунаєм“ (опера). 

12.00, „дон кіхот“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
17 квітня — „Останній гречкосій“. 18.00.
18 квітня — „Гуцулка ксеня“. 18.00.
20 квітня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.
21 квітня — „криза“. 18.00.
22 квітня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.

камерна сцена
18 квітня — „арт“. 16.00.
20 квітня — „антігона“. 19.00.
24 квітня — „варшавська мелодія“. 17.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
4, 17 квітня — „І все-таки я тебе зраджу“ 

(прем’єра). 16.00.
5, 20 квітня — „дорога до вифлеєму“. 15.00.
19 квітня — „Лісова пісня“. 16.00.
21 квітня — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
17 квітня — „Оскар…“. 18.00.
18 квітня — „Олівер твіст“. 15.30.
20 квітня — „Оскар…“. 18.00.
21 квітня — „Скляний звіринець“. 18.00.
22 квітня — „Лялька Реггеді Енн“. 17.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
20 квітня — концерт під патронатом Почесного 

консульства мексики у Львові. Соліст — 
алехандро вела (Мексика). 18.00.

21 квітня — концертна програма „Небесні 
дзвони“. Учасники — камерний оркестр 
м. Чернівці, О. мацелюх (орґан). 17.00. 
концертна програма „Паска красенна“ 
за участю Н. Половинки. 19.00.

ч. 14 (2774)
12 — 25 квітня 2012

теренова гра

Весняний старт для найсміливіших

Щорічною традицією Колегії та профбюро сту-
дентів ІЕПТ ім. В. Чорновола є проведення 

спортивно-патріотичних змагань — „Весняний старт“. 
Ця теренова гра спрямована на патріотичне виховання 
молоді, популяризацію оздоровчого туризму, екологіч-
не виховання, ознайомлення з історією краю. 

Змагання приурочені до річниці створення Україн-
ської Головної Визвольної Ради. Теренова гра відбудеться 
на Самбірщині в селі Спри́ня. Саме тут у 1944 році було 
створено УГВР, яка стала політичним проводом україн-
ського народу під час визвольної боротьби ОУН та УПА.

Змагання відбуватимуться з 28 квітня по 1 травня. 
Долучитися до змагань та випробувати свою фізичну 
та розумову міць може кожен охочий. Докладнішу ін-
формацію з’ясовуйте у співорганізатора змагань Івана 
Сидорчука за тел. 0987973268.




