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Яких результатів від ярмарку кар’єри  
Ви очікуєте?

шукати роботу в будь-якій краї-
ні — справа не з простих. Якщо 
навіть ринок праці доволі „ба-
гатий“, то для більшості з нас 
це стресова ситуація. Треба 
вміти вигідно описати свої 
вміння в резюме, вдало пре-
зентувати себе, а також бути 
психологічно готовим… гідно 
сприйняти можливу й навіть як 
слід не обґрунтовану відмову 
працедавця. В еру інформацій-
них технологій цими пунктами 
ще не доводиться нехтувати. 
Більше того, шукачі заробітку 
через інтернет зіштовхуються 
ще й із можливістю бути легко 
обманутими.

Хоч у законодавстві нашої 
країни чітко прописано, що 
керівники не можуть брати на 
роботу родичів, бо це за-
грожує навіть ув’язненням за 
корупцію, то хай би вже тільки 
така була корупція в нашій 
країні… J Більшість із нас 
розуміють, що шукати роботу 
варто, передовсім, з допомо-
гою друзів і родичів. Якщо ж із 
ними якось не дуже вдається, 
то що робити?!

Найчастіше ми купуємо газету 
оголошень про вакансії, поши-
рюємо повідомлення про свій 
статус безробітного в соцме-
режах, розміщуємо резюме 
на різних сайтах (до прикладу, 
work.ua, job.ukr.net, rabota.ua) 
і щоденно перевіряємо елек-
тронну пошту: може, прийшло 
запрошення на роботу за вка-
заною в дипломі спеціальністю 
і то на посаду щонайнижче 
менеджера. І крапка.

Натомість Львівський обласний 
центр зайнятості та Львівська 
політехніка, бажаючи спону-
кати молодь до якнайкращого 
розуміння своїх можливостей 
і реальної ситуації на ринку 
праці нашої країни й об-
ласті зокрема, та допомогти 
у порозумінні працедавця із 
шукачем роботи, вже 22-ий 
раз провели ярмарок вакансій 
„Тебе шукає робота“. Ось 
Вам кілька думок відвідува-
чів, а докладніше про захід 
читайте на 5 с.

Наталя валеєва, випускниця коледжу харчової і переробної  
промисловості:

„З дітьми нелегко знайти роботу“
Більшість працедавців вимагають досвід роботи, хочуть, щоб не було 
дітей, а як є, то щоб не хворіли. Одразу наголошують, що не будуть 
оплачувати лікарняних листків. Я стою на біржі майже рік, маю двох 
дітей. За спеціальністю технолога хлібопекарського виробництва 

за цей час ще нічого доброго не знайшла. Думаю, і цей захід нічим мені не допоможе.

Олег Бондаренко, студент третього курсу економічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка:

„Знайти місце праці легко“
Я вперше на такому заході. Думаю, він дуже корисний, бо багато 
людей і організацій беруть участь у ньому. Цікавлюся тимчасовою 
роботою за спеціальністю, бо навчаюся стаціонарно, а поєднувати 
навчання і працю мені не надто вдається. Вибираю між пропози-
ціями від банків і фінансових спілок. Головне, що знайти роботу на 
ярмарку кар’єри справді легко.

Наталя андрійчак, студентка четвертого курсу Інституту гуманітар-
них та соціальних наук Львівської політехніки:

„Мої сподівання не оптимістичні“
Я вперше на ярмарку. Сподіваюся знайти працю соціолога або 
менеджера з частковою зайнятістю. Подала резюме та пройшла 
анкетування в павільйонах кількох компаній, але мої сподівання 
щодо результатів чомусь не оптимістичні. Не маю досвіду роботи. 

Думаю, це загальмує бажання працедавців запросити мене до команди.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Олег Логуш, керівник відділу працевлаштування та зв’язків з ви-
робництвом Львівської політехніки:

„Молодь має багато хотіти“
Ми сподіваємося від студентів, передовсім, тверезої життєвої по-
зиції, бажання реалізувати себе і показати, що випускники нашого 
університету є одними з кращих в Україні. На ярмарку, до речі, 
багато наших випускників уже презентують працедавців. Я радий, 
що саме вони пропонують роботу наступним поколінням наших 
студентів. Життя триває, і зміни поколінь повинні відбуватися, а молодь має багато 
хотіти, бо лише так може багато досягнути. Серед майже 100 організацій, представле-
них на заході, політехніки, думаю, матимуть, що вибирати. Економіку нашої держави 
зможуть підняти тільки інженери, і в цьому буде немала заслуга нашого університету.

віктор Бачинський, випускник Інституту підприємництва та перспек-
тивних технологій Львівської політехніки:

„Все буде добре“
Я не маю досвіду праці за спеціальністю. Сподіваюся знайти робо-
ту у сфері ІТ-технологій. Сьогодні перший раз подаю роздруковане 
резюме працедавцям у цій галузі. До того я заповнював анкети 
та шукав роботу через інтернет. Багато моїх друзів мають місце 
праці, про яке мріяли, тому я думаю, що все буде добре, і лишаюся 
позитивно налаштованим щодо свого майбутнього.
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ювілей освіти

У майбутньому наші міста  
виглядатимуть креативно

До 100-річчя від початку містобу-
дівної освіти у Львівській полі-

техніці 24 – 25 травня відбулася Між-
народна конференція „Креативний 
урбанізм“, яку організував Інститут 
архітектури.

Науковці з різних вишів України, Поль-
щі, Австрії, Швеції, Російської Федера-
ції та архітектори-практики з’їхалися 
до Львова, щоб спільно обговорити 
найважливіші питання та запропо-
нувати найоригінальніші ідеї у сфері 
містобудування. Під час урочистого 
пленарного засідання в Актовій залі 
історію розвитку архітектурної освіти 
присутнім коротко оповів проректор 
із науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків професор Юрій 
Рашкевич:

— Сто років в освіті означає, що 
вже вибудувані поважні й відомі 
наукові школи, багато поколінь ви-
пускників університету показали якість 
освіти, додали свій внесок у розвиток 
архітектури в європейському контексті. 

Містобудівна освіта у Львові була запо-
чаткована з ініціативи міського магі-
страту, який у 1913 році доручив Ігнатію 
Дрекслеру читати лекції у Львівській 
політехніці з курсу „Будівництво міс-
та“. Це був час бурхливого зростання 
Львова, а після Першої світової війни 
виникла потреба відбудови міста, 

його перепланування і розвитку згідно 
з функціональним підходом. Тоді на-
родилася ідея великого Львова.

Також учасників конференції та Ін-
ститут архітектури, особливо кафедру 
містобудування, яка гідно продовжує 

твій шанс

Відбувся ярмарок, важливіший  
від пасхального і різдвяного

Двадцять другий львів-
ський ярмарок кар’є-

ри „Тебе шукає робота!“ 
відбувся 23 травня у цен-
тральній частині міста 
перед театром опери та 
балету імені Соломії Кру-
шельницької та вздовж 
проспекту Свободи. Цьо-
го року постійні організа-
тори — обласний центр 
зайнятості та Львівська 
політехніка — велику ува-
гу присвятили кадровим 
потребам компаній та ор-
ганізацій, які працюють 
у сфері обслуговування та 
міських комунікацій.

— Сьогодні є багато за-
очних способів дізнатися 
про працедавця та праців-
ника і навіть поспілкува-
тися з допомогою техніч-

них засобів. Але особиста 
розмова стимулює бачити 
у претендентові живу лю-
дину, яка пропонує свої 
таланти і вміння, допо-

магає зрозуміти, що з нею 
можна добре працювати. 
Ярмарок кар’єри — це на-
года для першої плідної 
зустрічі, — зазначив у ві-

тальному слові заступник 
голови ОДА Вадим Гураль.

Під час відкриття за-
ходу заступник голови ЛОР 
Валерій П’ятак зауважив, 
що ярмарок кар’єри є важ-
ливішим, ніж різдвяний 
та пасхальний, бо має на 
меті надати можливість для 
самореалізації багатьом 
людям. А це має бути голо-
вним завданням суспільства 
та держави. Також присутніх 
привітали директор депар-
таменту економічної політи-
ки Львівської міської ради 
Ірина Кулинич, проректор 
Львівської політехніки Бог-
дан Моркляник та голова 
об’єднання організацій ро-
ботодавців Львівщини Іван 
Ривак.
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і розвиває традиції львівської місто-
будівної школи, привітали головний 
архітектор Львова, начальник депар-
таменту містобудування ЛМР Андрій 
Павлів, професор Тадеуш Зіпсер із 
Вроцлавської Політехніки (Республіка 
Польща), президент Спілки урбаністів 
України професор Микола Дьомін, 
директор ІАРХ професор Богдан 
Черкес, голова правління Львівської 
обласної організації Національної 
спілки архітекторів України Олесь 
Ярема та інші.

— Коли Дрекслер започаткував 
свою кафедру у Львові, у світі було 
2 мільярди людей, коли я народив-
ся (тут, у Львові) — їх було близько 

3 мільярдів, а тепер маємо 7. Як ви-
глядатимуть міста, якщо земне на-
селення й надалі зростатиме такими 
швидкими темпами? На це запитання 
маємо відповісти ми, урбаністи, — 
так сформулював мету конференції 
професор Тадеуш Зіпсер, батько яко-
го — Казимир Зіпсер — був ректором 
Львівської політехніки у 1928 – 29, 
1932 – 33 роках.

Від імені Української академії ар-
хітектури її віце-президент професор 
Олег Слєпцов нагородив директора 
ІАРХ почесним нагрудним знаком 
„Золота каріатида“ та подарував про-
фесорові Богдану Черкесу велику ре-
продукцію з архівної фотографії його 
прадіда.

Спеціально до 100-ліття містобудів-
ної освіти у Львівській політехніці ви-
давництво університету презентувало 
книгу з аналогічною назвою, перші 
примірники якої отримали в подарунок 
найпочесніші члени оргкомітету конфе-
ренції. Учасники зустрічі змогли пер-
шими оглянути оригінальний портрет 
Ігнатія Дрекслера, який намалював 
художник Віктор Штець. Докладніше 
про особу засновника кафедри місто-
будування ІАРХ розповів її професор 
Богдан Посацький.

Впродовж двох днів науковці-архі-
тектори взяли участь у пленарному та 
шести секційних засіданнях, заслухали 
11 цікавих стендових доповідей.

Анна ГЕРИЧ

конференція

минулого тижня, 22—24 травня, українські й закордонні фахівці у галузі управління якістю зібрались у По-
літехніці на міжнародну науково-практичну конференцію „управління якістю в освіті та промисловості: 

досвід, проблеми та перспективи“

Управління якістю в освіті та промисловості — 
запорука конкурентоспроможності

На конференцію, яку органі-
зували кафедра метрології, 
стандартизації та сертифіка-
ції й лабораторія управління 
вищим навчальним закла-
дом Львівської політехніки, 
надійшло близько 150 тез 
доповідей і 25 статей як 
з України, так і з зарубіж-
жя — з Боснії та Герцего-
вини, Австрії, Польщі, Біло-
русії, Болгарії, Сербії. Уже 
вийшов збірник матеріалів 
конференції, статті подали 

до друку й у фахові журна-
ли Політехніки — „Вісник“ 
і „Метрологія та вимірю-
вальна техніка“.

На зустріч завітали по-
над 70 науковців і практиків 
у сфері управління якістю 
в освіті та промисловості. Це 
вчені Львівської політехніки, 
інших вишів і організацій 
з-за кордону й України (Київ, 
Харків, Кривий Ріг, Суми, Се-
вастополь, Чернігів, Вінниця, 
Житомир, Рівне, Чернівці). 

Привітавши присутніх, ректор 
Політехніки професор Юрій 
Бобало розпочав пленарне 
засідання з доповіді (у спі-
вавторстві) „Рейтингування 
в системі оцінювання якості 
вищої освіти та конкуренто-
спроможності навчальних 
закладів“. Йшлося про рей-
тингування вишів як інстру-
мент оцінки їхньої конку-
рентоспроможності, також 
про методології розрахунку 
найвідоміших рейтингів — 
міжнародних (Шанхайський 
рейтинг університетів світо-
вого класу, QS, Webometrics) 
і національних (рейтинг МОН, 
„Компас“ і „Топ-200 Україна“, 
в яких, до речі, Політехніка — 
серед лідерів). Про забезпе-
чення якості університетської 
освіти доповідав і доктор 
Андреас Вейсенбак з Цер-
ковно-педагогічного інституту 
Відня/Кремса.

Загалом на конференції 
працювало чотири секції. 

У резолюції конференції 
ухвалили зокрема викорис-
тати результати її роботи 
для покращення змісту від-
повідних навчальних про-
грам, при формуванні тема-
тики наукових досліджень, 
рекомендувати вишам у 
ході підготовки фахівців 
акцентувати на практичних 
аспектах із активним вико-
ристанням ІТ тощо. Серед 
пунктів також — рекоменду-
вати МОН сприяти оновлен-
ню матеріально-технічної 
бази навчального проце-
су, розробити спеціальну 
програму щодо надання 
випуск никам бюджетної 
форми навчання перших ро-
бочих місць, звернути увагу 
на актуальність цільової 
підготовки фахівців з ураху-
ванням потреб підприємств. 
Наступну зустріч вирішили 
провести у 2014 році.

Ірина ШУТКА

ювілей освіти

У майбутньому наші міста  
виглядатимуть креативно
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Шукачам роботи пра-
цедавці вже традиційно 
пропонували допомогу 
у складанні резюме, мож-
ливість пройти тестування 
на професійну придатність, 
поспілкуватися й отримати 
консультації у представ-
ників працедавців і служ-
би зайнятості, домовитися 
про проходження практики 
і навіть пройти співбесіду. 
Відвідувачі заходу стали 
свідками відкритого ква-
ліфікаційного іспиту без-
робітних — слухачів курсів 
професійного навчання за 
професією „бармен“, а та-
кож майстер-класів без-
робітних, котрі освоюють 
професії „кухар“, „конди-
тер“, „пекар“ та „бруківник“. 
Загалом центр зайнятості 
презентував промоакції 
10 актуальних професій для 
Львівщини. Родзинкою акції 
стала вікторина „Професій-
на арена“.

На 22 ярмарок кар’єри 
свої пропозиції надали по-
над 89 працедавців держав-
ного і приватного секторів, 
які пропонували близько 
2100 вакансій із заробіт-

ною платою від 2500 до 
3000 гривень.

У межах заходу орга-
нізатори провели прес-
ко н ф е р е н ц і ю  н а  те м у 
„Переваги нової редакції 
Закону України „Про за-
йнятість населення“ та 
можливості його вдоско-
налення“. До переваг цього 
документа, який вступив 
в дію з 1 січня 2013 року, 
фахівці зараховують сто-
відсоткове відшкодуван-
ня єдиного соціального 
внеску для працедавця 
впродовж року, якщо він 
бере на роботу молодого 
спеціаліста на термін не 
менше 2 років, а для тих, 
які створюють робочі місця 
й оплачують їх у розмірі від 
3 мінімальних заробітних 
плат, відшкодування ста-
новитиме 50 % ЄСВ. Крім 
цього, закон передбачає 
зарахувати студентську 
практику та стажування як 
трудовий стаж із записом 
відомостей до трудової 
книжки. Для заохочення 
випускників вишів та про-
фтехнічних навчальних за-
кладів обирати місце праці 
мінімум на 3 роки в сіль-

ській місцевості, держава 
зобов’язалася виплачувати 
їм одноразову матеріальну 
допомогу в розмірі 10 міні-
мальних заробітних плат та 
надавати житло, яке після 
10 років роботи перехо-
дить у власність працівни-
ка. Натомість у новій ре-
дакції закон не передбачає 
дотації для працедавців на 
створення робочих місць.

Як повідомив керів-
ник Львівського обласного 
центру зайнятості Василь 
Барилюк, за офіційними 
даними, в області налічу-

ється близько 30 тисяч без-
робітних, більше половини 
з них — віком до 35 років, 
а 27 % становлять особи, які 
володіють економічними 
спеціальностями. Першість 
за рівнем безробіття все 
ще зберігається за селами, 
від яких центр зайнятості 
отримав заявки на 10 % із 
3200 зареєстрованих навес-
ні вакансій. Найактивніший 
ринок праці в нашій облас-
ті — у Львові, Дрогобичі та 
Стрию.

Анна ГЕРИЧ

→ Закінчення. Початок на 3 с.

контроль

Міністерство перевірило студентів

З 13 до 15 травня 2013 року у Львівській політехніці Мі-
ністерство освіти і науки здійснювало позапланову ви-

біркову виїзну перевірку студентів, які вивчають інфор-
маційні технології, на предмет знання іноземних мов. 
Відповідне доручення дав Віце-прем’єр України Костян-
тин Грищенко за підсумками наради з питань підготовки 
спеціалістів у сфері ІТ.

Тестування з англійської 
мови проходили студенти 
2–3 курсів Інституту ком-
п’ютерних наук та інформа-
ційних технологій за напря-
мами „Комп’ютерні науки“ 
та „Системний аналіз“. За-
галом інспектували знання 
студентів 16 груп. Результа-

ти перевірки показали, що 
відсоток успішності (оцінок 
„відмінно“, „добре“, „задо-
вільно“) — в межах норми.

Підсумки тестування та 
інші особливості підготовки 
ІТ-фахівців обговорили на 
круглому столі 15 травня. 
У засіданні взяли участь 

представники робочої гру-
пи МОН з перевірки рівня 
знань англійської мови сту-
дентів ІТ-галузі (зокрема, 
головний державний інспек-
тор управління контролю за 
діяльністю вишів державної 
інспекції навчальних за-
кладів України Валентина 
Проценко), проректор Полі-
техніки Анатолій Загородній, 
керуючий справами універ-
ситету Роман Корж, дирек-
тор ІКНІ Микола Медиков-
ський, завідувачі кафедр, 
викладачі та представники 
ІТ-підприємств Львова.

Учасники круглого столу 
відзначили, що співпраця 
Національного універси-
тету „Львівська політехні-
ка“ з ІТ-компаніями регіону 
в галузі підготовки фахівців 
відбувається на належному 
рівні. Також наголосили 
на необхідності спільни-
ми зусиллями забезпечити 
безперервне поглиблення 
фахових знань з іноземної 
мови.

Наталя ШАХОВСЬКА, 
декан базової підготовки 

ІКНІ Львівської політехніки

твій шанс

Відбувся ярмарок, важливіший  
від пасхального і різдвяного
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знай наших!

Львівські політехніки — найкращі  
„Професіонали майбутнього“

Минулого четверга студенти Львів-
ської політехніки вибороли на-

городу на всеукраїнському конкурсі 
наукових проектів „Професіонали 
майбутнього“.

Четвертокурсники напряму „Телеко-
мунікації“ нашого університету — по-
стійні учасники програми підтримки 
студентів, яку компанія МТС проводить 
уже сьомий рік, за сприяння Міністер-
ства освіти і науки України, Національ-
ної комісії державного регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації і Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України.

Цього року до 11 вишів-учасників 
додався ще один — Харківський на-
ціональний університет радіоелек-
троніки. Відтак конкуренція зростає. 
Із січня майбутні фахівці з телекому-
нікацій працювали над проектами 
на тему „Рефармінг радіочастотного 
спектру з метою забезпечення ресур-
сів для впровадження і розвитку LTE-
технології в Україні“. Конкурсні захисти 
відбулися 23 травня в Києві.

Як наголосив у вітальному слові 
технічний директор МТС Владімір 
Путінцев, конкурс корисний не лише 
студентам із освітньої точки зору, 
а й для МТС — із практичної. Саме 
в проектах спудеїв компанія може по-
бачити ідеї, які згодом використає при 
впровадженні LTE-технології. А воно 
неминуче, адже більшість європейских 
країн уже використовує цю технологію 
новітнього покоління, яка дає мож-
ливість надавати нові види послуг. 
В Україні наразі відсутня ліцензія на 
впровадження LTE-технології та немає 
вільних частот. Відтак рефармінг раді-
очастот (раціональний перерозподіл 

в інтересах операторів) — це єдиний 
вихід із цієї ситуації.

Роботи за шістьма критеріями оці-
нювало 20 членів журі — теоретики 
(представники вишів-учасників програ-
ми, від Львівської політехніки в суддів-
ській колегії працював доцент Богдан 
Стрихалюк) та практики (експерти 
компанії МТС, а також фахівці компаній 
Huawei і Alcatel-Lucent, які вперше при-
єднались до проекту). Кожній команді 
вони задавали чимало запитань.

Цьогоріч представники навчаль-
них закладів за своїх студентів не 
голосували. Оцінки кожній команді 
вносили в окремі протоколи, які зразу 
забирали опрацьовувати. Відтак ор-
ганізатори домоглися максимальної 
об’єктивності оцінювання.

Проекти студентських команд були 
різноманітні, були сильніші і слабші, 
деякі команди не дуже впевнено від-
повідали на питання.

Роботу львівських політехніків, 
яких із січня готували завідувач ка-
федри професор Михайло Климаш, 
аспіранти Орест Лаврів та Тарас Макси-
мюк, один із членів журі назвав склад-
ною. Капітан команди Павло Гуськов 
презентував проект дуже впевнено. 
Каже, що почуватися так йому допоміг 
досвід та… заняття танцями:

— Я вже не раз виступав на конфе-
ренціях, семінарах. Доповідь у галузі 
телекомунікацій цього року мав на 
конкурсі студентських наукових робіт 
в Одесі. А ще виступи з танцями допо-
магають не боятись публіки. Крім того, 
коли ми їхали в Київ, були задоволені 
роботою своєї команди, результатом, 
якого спільно досягли. Отож, ми мало 
переживали відносно того, як виступи-
мо, бо мали що показати.

Керівники львівської команди, 
як і задекларували, мало втручалися 
в роботу студентів, вони лише скерову-
вали, підказували, до того ж тоді, коли 
ті самі запитували, консультувались, — 
каже Зеновій Хархаліс.

На питання, які задавали члени 
журі, Павло відповідав сам, хоч колеги 
готові були взяти цю частину бою на 
себе, тим більше, що кожен займався 
певною ділянкою роботи, відтак краще 
за інших знає саме її.

Після публічних захистів усі 12 ко-
манд отримали відзнаки — за актуаль-
ність проекту чи за змістовність доповіді 
тощо. Слухаючи всі ці формулювання, 
здавалося: ну от, саме це — для львів-
ських політехніків. Але ні, названо 7 но-
мінацій — і все для інших команд. Дві 
спецномінації представники компаній 
Alcatel-Lucent і Huawei вручили відпо-
відно „За найбільш екологічне рішення“ 
команді Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського, „За 
інноваційність представленого про-
екту“ — студентам Севастопольського 
національного технічного університету.

Коли дипломи за третє місце отри-
мали команда Донецького національ-
ного технічного університету, а за 
друге Тернопільського національного 
технічного університету ім. Івана Пулюя, 
хлопці зі Львова вирішили, що поїдуть 
ні з чим — навіть без заохочувальної но-
мінації. Найбільше хвилювався Микола 
Шеремета. Навіть коли до вручення 
залишались лічені хвилини, він пере-
живав так, наче захист — ще попереду. 
Йому здалося, що заохочувальних при-
зів — не 9, а 8. „Хоч ми їхали на захист із 
настроєм, що навіть третє місце було би 
для нас програшним“, — каже Руслан 
Козловський; „Слухаючи інші команди, 
ми дедалі більше переконувалися, що 
наша робота — дуже сильна“, — додає 
Ігор Кузь. І все-таки лише почувши, що 
перше місце посіла команда Національ-
ного університету „Львівська політех-
ніка“, вони повірили у свою перемогу.

За умовами конкурсу, кожен учас-
ник команди, яка посіла перше місце, 
отримає від компанії МТС грант у роз-
мірі 25 тис. гривень на дальше навчан-
ня та підвищення професійного рівня 
знань. Учасники команд, які посіли 
друге і третє місця, отримали планшети 
та електронні книжки.

Тетяна ПАСОВИЧ  
Львів – Київ – Львів

Св
ітл

ин
а 

Те
тя

ни
 П

ас
ов

ич



7ч. 17 [2817] 
30 травня — 5 червня 2013 [сТудІї]

наука популярна

україна готується до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.  
Зараз можна лише теоретизувати про економічні ефекти, які матиме 

„Євробаскет“ для україни, а ми пропонуємо читачам дещо про реальні 
підсумки футбольного „Євро–2012“

„Євро-2012“ та готелі:  
„могло бути і краще“

„Євро-2012“ розцінювали як унікальний 
шанс розірвати інформаційну завісу, 
якою молода Українська держава від-
ділена від світової спільноти. Українські 
статисти дійшли висновку, що прове-
дення футбольного чемпіонату істотно 
збільшило в’їзний туристичний потік 
в Україну. За даними Державної при-
кордонної служби, в період з 5 червня 
по 2 липня кордон України перетнуло 
близько 8,3 млн. осіб та 2 млн. тран-
спортних засобів (порівняно з аналогіч-
ним періодом 2011 року, ці показники 
більші на 25 % і 20 % відповідно).

„Євро-2012“ дало поштовх і для роз-
витку готельної індустрії, особливо в міс-
тах, які приймали чемпіонат. У Львові 
кількість готелів збільшилась на 66 оди-
ниць, у Харкові — на 33, Донецьку — на 
83, Києві — на 129. За даними Асоціації 
зіркових готелів, порівняно з 2010 роком 
загальна кількість готелів зросла на 114 %. 
Та незважаючи на кількісне збільшення 
номерного фонду готелів, загальні ви-
сновки не надто втішні. Негнучка цінова 
політика готелів, а також поширення 
західними ЗМІ негативної інформації 
про Україну напередодні чемпіонату 
призвели до того, що за місяць до його 
початку офіційний туроператор УЄФА TUI 
Travel повернув до 80 % заброньованих 
номерів. Як наслідок, 98 % анкетованих 
готелів Києва, Львова, Донецька і Хар-
кова оцінили ситуацію з завантаженням 
як „могло бути і краще“, 2 % — „на рівні 
очікувань“, і — жодної анкети із твер-
дженням, що результати перевищили 
сподівання. Опитування Ради з питань 
туризму та курортів і порталу ProHotelia 
засвідчило: зі 115 респондентів 30 % го-
телів зафіксували рівень завантаження 

нижчий, ніж попереднього року, а до-
ходи залишилися на колишньому рівні 
завдяки збільшенню цін; 9 % — скоро-
чення як завантаження, так і доходів, 
лише 6 % були задоволені станом справ 
під час чемпіонату.

Причин низьких економічних ефектів 
декілька. Насамперед те, що рівень цін 
не відповідає якості послуг. Вартість про-
живання в готелях на Заході в 2–3 рази 
нижча, ніж проживання в готелях ана-
логічного рівня в Україні. Це наслідок 
низького рівня диференціації готельних 
послуг, відсутності належного державно-
го регулювання туристичної галузі. По-
друге, основна частина коштів була спря-
мована на розвиток преміум-сегменту 
готелів, тоді як масовий ринок вимагає 
якісних апартаментів економічного кла-
су. Негативно на завантаження готелів 
вплинуло і те, що в період змагань змен-
шується ділова активність тощо.

Та попри скорочення рівня заван-
таження готелів у 2012-му порівняно 
з 2011 роком більшість експертів оці-
нили вплив „Євро-2012“ позитивно, 
наголошуючи: економічний ефект від 
інвестування у розвиток туристичної 
і транспортної інфраструктури має дов-
гостроковий характер. До того ж, були 
зруйновані негативні стереотипи про 
Україну, туристи залишалися, щоб краще 
ознайомитися з країною. Зазначають та-
кож, що успішне проведення чемпіонату 
забезпечить збільшення туристичного 
потоку до України на 15 – 20 %.
Використано: Гаврилишин І. „Туризм Украї-
ни: проблеми і перспективи“ (К., 1994), пові-
домлення газети „Хрещатик“ (від 27 липня 
2012 року) та інформагенцій „Інтерфакс-
Україна“, „Галінфо“, „Новинар“.

Дмитро Возний, студент четвертого 
курсу Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки

Напрям досліджень: управління  
міжнародною туристичною  
діяльністю

коротко

уряд затвердив держзамовлення 
на підготовку фахівців, наукових 
та науково-педагогічних кадрів 
на 2013 рік. Порівняно з минулим 
роком, загальна кількість бю-
джетних місць істотно не збіль-
шилася — фінансування зросло 
на 5,6 % до 24,7 млрд. грн. 
Водночас майже вдвічі зросли 
обсяги держзамовлення на підго-
товку фахівців у галузі інформа-
ційних технологій. Як і 2012-го та 
2011-го, зменшуються квоти на 
підготовку бакалаврів за рахунок 
держбюджету на міжнародні 
відносини (23 %), економіка 
і підприємництво, менеджмент 
і право (11 – 12 %).

Третього червня стартує основна 
сесія зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досяг-
нень осіб, які виявили бажання 
вступати до вишів україни. За 
оперативними даними, для 
участі в основній сесії ЗНО 
зареєстровано 322 133 абітурі-
єнти, більшість — випускники 
загальноосвітніх навчальних 
закладів поточного навчально-
го року. Переважна кількість 
абітурієнтів виявила бажання 
проходити тестування з укра-
їнської мови і літератури, 
математики та історії України. 
Раніше міністр Дмитро Табач-
ник заявив, що близько 80 % 
абітурієнтів виявили бажання 
отримати зошити для виконан-
ня завдань українською мовою. 
Водночас 64,5 тис. учасників 
тестування складатимуть тести 
регіональними мовами і мовами 
нацменшин.

Громадянська мережа „Опо-
ра“ розпочала підготовку 
до спостереження за ЗНО 
у 16 регіонах країни. Про це по-
відомляє прес-служба мережі. 
Цьогоріч представники „Опори“ 
вестимуть спостереження за 
проведенням ЗНО з семи пред-
метів: хімія, українська мова 
та література, іноземні мови, 
математика, географія, історія 
України, біологія. За консульта-
ціями щодо процедур проведен-
ня тестувань можна звертатися 
за телефоном гарячої лінії ГМ 
„Опора“ (044) 222-57-27.

За матеріалами інформагенцій
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отака історія…

За більшовицького режиму українська інтелігенція була приречена на дилему: поповнити в’язниці й конц-
табори або прогнутися перед системою. декому вдавалося балансувати на межі цієї альтернативи — не 

зраджуючи своїх переконань і друзів, усе ж розвивати українську науку і культуру. сьогодні ми розповімо про 
непросту долю видатного українського класика максима рильського

„Рильський вільний  
і Рильський пригноблений“

Хто хоче знати —  
хай читає

Якось натрапила на міркування одно-
го російського мудрагеля про те, що 
в роки більшовицького правління, 
коли російська патріотична інтелі-
генція своєю принциповою позицією 
і гострим словом чинила опір режи-
му, за що зазнавала переслідувань, 
українські письменники, мовляв, 
догоджали владі і прославляли вож-
дів. Не дивуюся такій оцінці „братів“, 
які називали себе старшими, й, аби 
ні в кого не виникало сумнівів, за-
бороняли і знищували діаметрально 
протилежні документальні докази, 
бо вже давно відомо, що російська 
демократія закінчується там, де по-
чинається українське питання. Біда 
в тому, що таку цинічну, блюзнірську 
зневагу до всього українського впро-
довж багатьох десятиліть нав’язували 
українським дітям, зрештою, дорос-
лим теж.

Пам’ятаю, як у вісімдесяті роки 
минулого століття студент Політех-
ніки, родом із Полісся, зневажливо 
відгукувався про українських поетів 
і навіть не хотів заглянути у твори 
класиків, щоб, відкинувши полову 
від зерна, прочитати зразки справді 
високої поезії.

Якщо можна зрозуміти неосві-
ченість комсомольця останніх років 
„застою“, то важко виправдати те, що 
сьогодні дехто з молодих, вихованих 
уже в незалежній Україні, не тільки не 
знає і знати не хоче ні своєї історії, ні 

культури, але навіть не задумується, 
чому й досі приховують правду. Тож, 
хто має очі — хай дивиться, хто має 
вуха — хай слухає, хто хоче знати — 
хай читає.

Сценарій одного 
детективу

„Минав шостий місяць мирного по-
воєнного життя“, — розпочинають 
цю детективну історію С. Цалик та 
П. Селігей.1  І далі докладно описують, 
як у помешкання № 70 елітного жит-
лового будинку письменників Роліт 
у Києві зайшло двоє убивць, від рук 
яких загинув „відомий український 
поет, керівник Спілки радянських 
письменників України, лауреат Ста-
лінської премії, академік, директор 
Інституту мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії АН УРСР, віце-
президент Всеслов’янського комітету, 
член редакційних колегій журналів 
„Українська література“ і „Славяне“, 
спеціальний кореспондент газети 
„Известия“, член Державної комісії 
з розслідування злочинів фашист-
ських загарбників на території Укра-
їни, поет-орденоносець Максим 
Тадейович Рильський (…). Ранком усі 
газети — українські та московські — 
вийшли з некрологами на перших 
шпальтах (…). Під жалобними текста-
ми стояли підписи найвищих керів-
ників партії та уряду, голів творчих 
спілок, академіків…“.

На підставі архівних документів та 
власних розслідувань автори книжки 
„Таємниці письменницьких шухляд“ 
стверджують, що саме таким був сце-
нарій ліквідації українського класика, 
який готували в НКҐБ УРСР ще з весни 
1945-го. Криваве вбивство мали „по-
вісити“ на представників Проводу 
ОУН, лист від яких із зухвалими по-

грозами на адресу Рильського — 
автора „Пісні про Сталіна“, начебто 
мали знайти в шухляді письмового 
стола поета. На щастя, цей план зір-
вався.

Та кому було потрібне вбивство 
Максима Рильського? Чому саме 
йому, одному з небагатьох українських 
письменників того часу, було даровано 
життя?

Талановитий? 
Інтелектуал?  

Значить — ворог!
Для початку згадаймо атмосферу 
післяреволюційних років минулого 
століття. Нова радянська держава 
творила нові суспільні відносини, нову 
культуру, насаджувала нову ідеологію 
і віру (читай: атеїзм). Особливо вороже 
більшовицька диктатура ставилася 
до української творчої інтелігенції 
і намагалася використати її в своїх 
інтересах. А хто не знає, які вразливі 
й амбітні бувають поети на початку 
свого літературного шляху? Молоді 
талановиті (і не дуже) літератори 
швидко зорієнтувалися, що і як тре-
ба писати, аби зажити слави, та вже 
нев довзі зрозуміли, що це єдина, хоч 
і ненадійна, можливість зберегти своє 
життя. Як тепер відомо, навіть ті з них, 
котрих обминуло фізичне знищення, 
як от Сосюра чи Довженко, впродовж 
усього життя зазнавали нестерпних 
душевних і моральних мук.

Ще важче було поколінню інте-
лектуалів й аристократів, до яких на-
лежав Максим Рильський. Дворянин 
за походженням, високоосвічений 
і патріотично вихований серед кни-
жок, музики, мистецтва, мальовничих 
краєвидів рідної землі, сформований 
в оточенні видатних представників 
української інтелігенції — Старицьких, 

1  С. Цалик, П. Селігей. Таємниці письменниць-
ких шухляд.— К.: Інформаційно-аналітична 
агенція „Наш час“, 2011

2  В. Агеєва. Мистецтво рівноваги. — К.: Книга, 
2012
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Косачів, Ревуцьких (навчався у при-
ватній гімназії відомого київського 
педагога Володимира Науменка, жив 
у родинах Миколи Лисенка та Олек-
сандра Русова, студіював у Київському 
університеті), Максим Рильський, за 
влучним визначенням дослідниці 
Віри Агеєвої,2 виявився „найбільше 
непіддатливим революційним ідеям 
будівництва нового життя, виховання 
нової людини“.

Він належав до групи „неокласи-
ків“ — художньої школи українських 
поетів, зорієнтованих на античну 
класику, на гуманістичні традиції 
європейської поезії. У житті та літера-
турі йшов своїми власними шляхами 
(„На все дивлюся власними очима“). 
Сфера його зацікавлень була над-
звичайно широка (поет-інтелектуал, 
учений, перекладач, прекрасний 
знавець слов’янських літератур). 
Був чесним, справедливим, добро-
зичливим. І дуже талановитим! Тому 
його взялися перевиховувати одним 
із перших.

У березні 1931 року Рильсько-
го за ареш тували, звинувативши 
в приналежності до української на-
ціоналістичної терористичної контр-
революційної організації як нібито 
керівника військового (!) відділу, 
і кинули до Лук’янівської в’язниці. 
Слідча справа № 272 мала всі шанси 
завершитися суворим вироком, і це 
велике диво, що його відпустили 
через півроку за браком „достатніх 
даних для направлення слідчої спра-
ви у судові органи“.

За спогадами рідних, повернув-
шись додому, Рильський, якого навіть 
у найскладніших ситуаціях не покида-
ло почуття гумору, „став навчіпочки і, 
зображаючи собаку, із гавканням 
з’явився в кімнаті“.

Яке тверде, яке камінне ложе!
Як холодно! Як зуби цокотять!
Лежати тут! Довіку тут лежать!
Забуть, що ти поет, що ти людина!..

З цих рядків та наступних збірок 
можна зробити висновок, що поет 
добре засвоїв тюремну науку. Це 
ув’язнення було попередженням, 
а дарована свобода відносною — 
у той час уся країна вже була великою 
зоною.

Коли зоною  
була вся країна

З величезним душевним болем Риль-
ський пережив арешти літераторів 
Григорія Косинки, Євгена Плужника, 

Олекси Влизька, Дмитра Фальківсько-
го, інших, та особливо свого доброго 
приятеля Миколи Зерова і ще двох 
колишніх „неокласиків“ — критика 
і перекладача Павла Филиповича, 
поета й літературознавця Михайла 
Драй-Хмари (а потім і смертну кару 
для більшості з них).

„Якщо зважити, що п’ятий із їхньо-
го гурту — Освальд Бургардт (Юрій 
Клен) — ще 1931-го емігрував до Ні-
меччини, то питання „хто наступний?“ 
було радше риторичним. У Києві на 
волі залишився тільки він, Максим 
Рильський (…). Примара каземату не 
залишала митця до останніх днів, то 
віддаляючись, то, навпаки, нагадуючи 
про себе“, — констатували дослідники.

Недремне око карателів стежи-
ло за кожним поетовим кроком. 
1936 року несподівано і без пояснень 
відмінили святкування 25-ліття твор-
чої діяльності письменника. Його син 
Богдан пояснював це так: „Перебу-
ваючи в будинку творчості письмен-
ників, батько одного разу не дуже 
шанобливо відгукнувся про художню 
вартість п’єс молодого драматурга 
К., який саме тоді заживав собі сла-
ви. І прямо додав, що для нього був 
і залишається сучасним драматургом 
номер один Микола Куліш. Серед 
письменників, у колі яких точилася 
ця розмова, був і молодий прозаїк Р., 
до речі, родич молодого драматурга. 
От начебто він і передав своєму ро-
дичу про непоштиве висловлювання 
батька. А драматург уже зробив так, 
щоб ювілейні торжества не відбули-
ся“ (Рильський Б. Мандрівка в моло-
дість батька). Дослідниця творчості 
М. Рильського Віра Агеєва вважає, 
що мова йшла про О. Корнійчука та 
Н. Рибака.

Слідчі НКВС, що вели справи 
ув’яз нених літераторів, на допитах 
„вибивали“ з них свідчення проти 
Рильського. Наслідком цих „зізнань“ 
стала таємна постанова з таким 
формулюванням: „Установлена при-
надлежность к контрреволюционной 
организации Рыльского М. Ф.“. Зви-
нувачення було готове і новий арешт 
тільки чекав слушної нагоди. У січні 
1938-го це мало вже статися, якби за 
нього не заступився інший таланови-
тий український поет теж поламаної 
долі — Павло Тичина. Він переконав 
владу, що важко буде пояснити лю-
дям арешт творця „Пісні про Сталіна“, 
яка, мовляв, вже стала народною. До 
речі, порятунок Рильського згодом 
приписували собі й інші, зокрема 
Микита Хрущов. А хтозна, як воно 
було насправді?

„Пісня про Сталіна“ — 
ціна свободи?

То чому ж саме поетові, який постійно 
перебував на гачку каральних органів, 
„контрреволюціонеру і терористу“ за-
мовили прославляння „червоного дик-
татора“? Відповідь до смішного проста: 
вождям хотілося, аби їх славили не 
графомани-борзописці, а Божі обран-
ці… Та як Рильський міг погодитися 
і возвеличити тирана? — запитає читач. 
Історію створення „Пісні…“описали не-
біж Левка Ревуцького Валер’ян, а також 
син письменника Богдан.

Ініціатива належала новопризначе-
ному керівникові Управління у справах 
мистецтв при Раднаркомі УРСР Андріє-
ві Хвилі, з яким у Максима Тадейовича 
були приязні стосунки. У своїх спога-
дах Богдан Рильський писав: „Батько 
говорив про нього з повагою, як про 
розумну людину, що піклується про 
розвиток української культури“, а Хви-
ля не тільки шанував Рильського як 
поета, але й „виявляв до нього і чисто 
людську прихильність“.

Саме тоді тривала підготовка до 
першої декади українського мистецтва 
в Москві, відкрити яку Хвиля задумав 
піснею про Сталіна (на той час пісень на 
славу вождя ще не було), і запропону-
вав її написати Максимові Рильському 
і композиторові Левку Ревуцькому. 
Друзі вирішили порадитися з Дмитром 
Ревуцьким — братом Левка, відомим 
музикознавцем і фольклористом. За 
спогадами його сина Валер’яна, профе-
сор радив погодитися на пропозицію 
і наводив такі аргументи: „Українська 
література вже зазнала великих втрат і, 
хто знає, чи не зазнає ще більших. 
І тому вам, Максиме й Левку, я раджу 
погодитися на написання пісні, що її за-
мовив Хвиля, бо це дасть вам пашпорт 
у майбутнє життя, а ви мусите залиши-
тися при житті, щоб передати естафету 
української культури майбутньому 
поколінню. Бо хто ж зможе зробити 
це краще, ніж ви! Дайте „Пісню“ Хвилі 
і живіть, щоб творити!“ (Ревуцький В. 
По обрію життя. Спогади).

Уперше текст „Пісні про Сталіна“ 
з’явився в українській „Літературній 
газеті“ 12 березня 1936 року. Дослідни-
ки творчості поета пишуть: „сизокрил-
орел“ вилетів „із-за гір та з-за високих“ 
і кружляв майже два десятиліття, за-
туляючи своїм крилом авторів — при-
наймні, Рильському той птах справді 
кілька разів урятував життя. А самому 
Хвилі — ні, він загинув у лабетах НКВД“.

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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на край світу

Геодезисти-політехніки сканували 
антарктичні льодовики

Останні дні березня та 
більше половини квітня 

директор Інституту геодезії 
Львівської політехніки про-
фесор Корнилій Третяк провів 
в Антарктиді. За цей час він 
разом із колегами-політехніка-
ми — професором Володими-
ром Глотовим та старшим ви-
кладачем кафедри інженерної 
геодезії Юрієм Голубінкою — 
не тільки продовжили власні 
геодинамічні дослідження Ан-
тарктики, а й, можливо, одни-
ми з перших у світі, крім мето-
ду фотограмметрії, здійснили 
лазерне 3 D-сканування льодовиків.

Можливо, ми перші?
Професори Володимир Глотов та Кор-
нилій Третяк уже тривалий час дослі-
джують рух тектонічних плит в острівній 
частині Антарктиди й антарктичної тек-
тонічної плити загалом. Вони створили 
геодезичну мережу з окремих пунктів. 
Зміна їхнього місця розташування, яку 
можна спостерігати з допомогою супут-
никової апаратури, — і є рух тектонічної 
плити. Із тектонікою літосферних плит 
пов’язані зміни клімату на планеті. За 
значні проміжки часу внаслідок руху 
континентів змінюються площі океанів, 
напрямки морських течій та циркуляція 
повітряних мас.

— Цього року, крім геодинаміч-
них спостережень, ми здійснили 
3D-сканування і фотограмметричні 
вимірювання льодовиків на островах 
Галіндез та Вінтер. Раніше я не чув і не 
читав, щоб хтось використовував при 
вивченні антарктичних льодовиків су-
часний лазерний 3D-сканер. Можливо 
ми — одні з перших. Результати цієї 
роботи дуже вдалі. Єдине: темно-сірий 
лід, вік якого сягає 10 тисяч років, — 
не піддається 3D-скануванню, бо не 
відбиває лазерний імпульс. Замість 
зображення виходила темна пляма. 
Проте, поєднавши лазерне сканування 
і фотограмметрію, ми отримали бажа-
ний результат, — розповідає професор 
Корнилій Третяк.

Тепла Антарктида
Доки в різних частинах земної кулі 
клімат змінюється на мікрорівні, є ба-
гато всього, що цілком очевидним стає 

тільки в Антарктиді. Шостий конти-
нент — це холодильник Землі й кухня 
її погоди, і переміни там, за словами 
Корнилія Романовича, відбуваються 
величезні.

— У 2003 та 2005 роках ми були на 
українській станції „Академік Вернад-
ський“ влітку, а тепер — пізно восени 
(у нас у цей час весна). Тоді застали 
температуру повітря -5 — -10 °С, а за-
раз +6 — -2 °С. То було тепліше, ніж 
в той самий час в Україні. Коли ми 
вирушали, то від 23 березня на три 
дні затрималися в Києві, бо через 
сильні снігопади скасували авіарейси. 
А прибули в Антарктиду і виявилося, 
що взяли з собою забагато теплого 
одягу, — зазначає науковець.

Українська антарктична станція 
„Академік Вернадський“, що є одно-
часно метеорологічною та географіч-
ною обсерваторією, розташована на 
мисі Марина острова Галіндез за 7 км 
від західного узбережжя Антарктич-
ного півострова. Клімат тут морський 
і сильного зниження температур, як 
у центральній частині материка, нема. 
Однак якщо взимку тут звичними ще 
донедавна були -25 ºС, то тепер, за 
словами дослідника, величезні старі 
льодовики катастрофічно тануть про-
сто на очах.

— Восени в Антарктиді течуть 
струмки. Від 1998 року стануло 23 ме-
три одного зі старих острівних льодови-
ків. За 10 тисяч років не було тих змін, 
які сталися за два останні десятиліття. 
Якщо так буде далі, то через 20 – 30 ро-
ків острівні льодовики Антарктиди біля 
нашої станції просто зникнуть. Терито-
рія польської станції, яка трохи далі від 
полюса, ніж наша, вже сьогодні не на-
гадує Антарктиду: льодовики ще є, але 

пейзаж вже не антарктичний, 
бо росте мох, а весною зацвіта-
ють висаджені квіти. Внаслідок 
танення антарктичних льодо-
виків відбувається постійне 
підняття рівня світового океану. 
А це в свою чергу впливає на 
клімат планети й експлуатацію 
прибережних споруд. Через 
10 років багато портів потрібно 
буде укріплювати. Комплексні 
дослідження геодинамічних 
явищ, магнітного поля, іонос-
фери і стеження за змінами 
льодовиків — це методи, які 
дозволяють аналізувати і про-

гнозувати кліматичні зміни, — зазначає 
науковець.

До пінгвінів —  
у чорних окулярах

Над Антарктидою знаходиться велика 
озонова діра, тому ультрафіолетове 
випромінювання там дуже інтенсивне. 
Навіть у похмуру погоду дослідники та 
туристи, які часто навідують острівну 
частину Антарктиди, обов’язково ма-
ють ходити в окулярах із затемненим 
склом. У 2003 році за похмурої погоди 
Корнилій Романович ігнорував цю по-
раду, а невдовзі по тому відчув різке 
погіршення зору.

Надзвичайно різноманітною є фа-
уна шостого континенту. Пізно восени 
тварин стає менше — багато видів 
мігрують зимувати на північ.

— Було ще трохи пінгвінів, які пізно 
вилупилися з яєць. Новонароджені 
малята цих птахів 40 днів перебувають 
на льодовиках. Поки з їхнього тіла не 
зійде пух, вони не можуть плавати. 
Були також тюлені, високо по острові 
проходив морський котик. У Мар-
дель-Плата я вперше бачив морського 
лева, а в одній із проток — аж вісім 
китів. Довжина тіла найбільших із них 
сягала 15 – 20 метрів. Вони презенту-
вали нам дивовижне шоу. Перший раз 
ми бачили й китів-убивць — косаток. 
Це найбільші м’ясоїдні дельфіни, 
що відрізняються від своїх родичів 
контрастним чорно-білим забарвлен-
ням. Вони дуже гарні. В регіоні нашої 
станції є величезні рибні запаси, але 
риболовля заборонена, — ділиться 
враженнями політехнік.

Анна ГЕРИЧ
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пам’ять

На Вулецьких пагорбах  
постане меморіальний комплекс

Два роки тому, 3 липня 2011 року, 
у Львові на Вулецьких пагорбах 

урочисто відкрили пам’ятник знище-
ним у 1941 році професорам (автор — 
польський професор Олександр Слі-
ва). Постамент втілений в арці з ка-
меню та десяти кубах із римськими 
цифрами, які символізують десять 
Заповідей Божих, куб із цифрою „V“ 
(„Не убий“) зсунутий.

Щороку 3 липня львівські політехніки 
вшановують загибель львівських уче-
них, яких знищив каральний загін СС. 
Історики спростували домисли про те, 
що до розстрілів була причетна Органі-
зація українських націоналістів, нібито 
як помста за співпрацю зі сталінським 
режимом після приєднання Галичи-
ни до Радянської України у вересні 
1939 року.

Виконання великого обсягу робіт 
у стислий термін, зокрема, впорядку-
вання території Студентського парку, 
стало можливим завдяки плідній 
співпраці мерій двох міст — Вроцлава 
і Львова, а також Львівської політех-
ніки. Ще до відкриття пам’ятника ви-
никла ідея створити тут меморіальний 
комплекс.

Своєю ухвалою виконком Львів-
ської міської ради затвердив місто-
будівні умови проектування і спору-
дження інформаційно-виставкового 
павільйону, які розробив інститут 
„Містопроект“. Але, як відомо, від 
ідеї до її реалізації чимала відстань. 
І знову ініціативу виявили львівські 
політехніки, в першу чергу — ректор 
університету професор Юрій Боба-
ло. Він доручив очолити роботу зі 
створення меморіального комплексу 
проректору з навчально-виробничої 
роботи Володимиру Крайовському. 
Про те, як здійснюється проект, ми 
поцікавилися у нього.

— Володимире Ярославовичу, на-
скільки близько Ви підійшли до прак-
тичного втілення цього задуму?
— Підійшли, так би мовити, впритул. 
Повністю виконали наказ ректора від 
2 вересня 2011 року. Зокрема, роз-
робили архітектурну, функціональну, 
містобудівну концепцію спорудження 
павільйону, оглядового майданчика, 
дальшого розвитку парку студентів. 
Проектний підрозділ університету ви-
конав всі намічені заходи. А 25 березня 

цього року отримали дозвіл на поча-
ток будівельних робіт.

— Як правило, у час фінансово-еко-
номічної кризи багато починань 
залишається на папері через від-
сутність фінансування.
— Левову частку коштів виділятиме 
польська сторона. Наш ректор мав зу-
стрічі з мером Вроцлава і президен-
том PKO BANK POLSKI. Це найпотуж-
ніший державний банк Польщі. Саме 
він виділить два мільйони злотих на 
будівництво павільйону лише за однієї 
умови, що не буде змінюватися музей-
не призначення цієї споруди, що само 
собою зрозуміло. Мерія Вроцлава ви-
діляє 100 тисяч злотих для облашту-
вання експозиції музею. Певне фінан-
сування буде і від Львівської міської 
ради. Маю на увазі дальше впорядку-
вання території парку, ремонт сходів 
з вулиці Сахарова, а у перспективі й бу-
дівництво підземного переходу.

— А хто виконуватиме основні ро-
боти?
— Як і на спорудженні пам’ятника, 
основним підрядником буде польська 
фірма ABM WSHUD.

— Не секрет, що наші музеї відві-
дує порівняно небагато людей. Чи 
не буде доволі велике приміщення 
стояти пусткою? Хоча польські ту-
ристи, впевнений, не оминатимуть 
музей.
— Не лише на поляків це розраховано. 
Приміщення площею 230 квадратних 

метрів, буде багатофункціональним. 
Крім стаціонарної виставкової зали, 
тут розмістяться зала змінних експози-
цій, конференц-зала, фільмотека, при-
міщення для організації студентського 
академічного душпастирства, магазин 
сувенірів, квітів, книг тощо.

— Яким буде змістове наповнення 
музею і хто його виконає?
— Добором історико-архівних та ін-
ших матеріалів керуватиме опікун-
ська рада (по двоє осіб від української 
і польської сторін). Експозиція розпо-
відатиме не лише про обставини са-
мого розстрілу, про постаті страчених 
професорів. Інтерактивні екрани по-
кажуть фотографії всіх розстріляних на 
Вулецьких пагорбах науковців і близь-
ких їм людей, архівні матеріали, по-
дадуть спогади їхніх рідних. Фільми 
і слайди створять атмосферу перед-
воєнного Львова, його освіти, науки, 
культури. Буде також інформація про 
втрати, яких зазнала наука Львова 
впродовж 1941 – 1945 років. Ці матеріа-
ли зможуть зацікавити не лише турис-
тів, а й науковців, студентів, зрештою, 
усіх небайдужих до історії людей.

— Коли зможемо увійти до цього 
музею?
— Якщо не виникне непередбачених об-
ставин, то спорудження павільйону за-
плановано завершити ще у цьому році.

Борис КОЗЛОВСЬКИЙ, 
прес-служба Національного  

університету „Львівська політехніка“
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народне віче

Просвітяни вшанували Кобзаря

Товариство „Просвіта“ та 
„Молода Просвіта“ Львів-

ської політехніки на чолі з го-
ловою університетського осе-
редку професором Христиною 
Бурштинською 22 травня при-
єдналися до загальномісько-
го віче і вшанували великого 
українця Тараса Шевченка 
в роковини його перепохован-
ня на Чернечій горі в Каневі. 
Участь у заході взяли також 
представники багатьох вишів 
і шкіл Львова.

Просвітяни та студенти Львівської 
політехніки спільно із очільни-
ками та делегатами Львівського 
товариства „Просвіта“ поклали квіти 
до підніжжя пам’ятника Тарасові 
Шевченкові.

Біля монументу Кобзареві урочис-
тості розпочалися із „Заповіту“ та гімну 
„Просвіти“ — „Реве та стогне Дніпр 

широкий…“ у виконанні хору Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка.

У межах заходу нагородили школя-
рів та студентів, переможців конкурсу 
малюнків „Тарасовими стежками“, 

який щорічно проводить Львів-
ське товариство „Просвіта“. Цьо-
горіч у кращому висвітленні теми 
позмагалися чотири сотні юних 
художників. Найкращі роботи 
можна було переглянути безпо-
середньо під час заходу.

Пошанували Тараса Шевчен-
ка піснею та поетичним словом 
і львівські школярі, які були чисель-
ними учасниками міського віче.

Продовжаться урочисті захо-
ди із вшанування Кобзаря 31 трав-
ня. Цього дня о 19 годині в Будин-
ку органної та камерної музики 
у Львові лауреат Національної 
премії ім. Т. Шевченка Державна 
академічна хорова капела „Дуда-

рик“ презентуватиме нову концертну 
програму „Повернення Тараса“ до ро-
ковин перепоховання Великого поета. 
Слухачі матимуть нагоду насолодитися 
і виступом камерного оркестру хорової 
капели „Трембіта“.

громадська діяльність

Для сьогодення і прийдешніх поколінь

„А в серці тіль-
ки ти, Єдиний 

мій коханий рідний 
краю!“ — такі слова 
викарбувані на по-
стаменті, де 22 травня 
постало погруддя Лесі 
Українки на території 
Львівського автомо-
більно-дорожнього 
коледжу Львівської по-
літехніки. Вшанування 
видатних українців та 
просвітницька робо-
та — головні орієнтири 
для викладачів та сту-
дентів цього навчального закладу. За-
початкував цю традицію багато років 
тому директор коледжу заслужений 
вчитель України Тадей Боярський.

На освячення пам’ятника прийшли 
студенти, викладачі коледжу та благо-
дійники, які завжди радо підтримують 
та допомагають у всіх починаннях. 
Освячення і молебень провів отець 
Михайло (настоятель храму Івана 
Хрестителя). У своєму зверненні до при-
сутніх священик зокрема наголосив, що 
силами освітян коледжу виконується 

місія добрих справ. А ця 
подія — справжнє свято 
патріотизму і духовного 
піднесення.

В урочистостях взя-
ли також участь пред-
ставники адміністрації 
Львівської політехніки: 
керуючий справами уні-
верситету Роман Корж 
та заступник проректора 
Володимир Залуцький. 
Від імені ректора уні-
верситету Володимир 
Петрович подякував ке-
рівництву коледжу за 

активну діяльність:
— Леся Українка, Тарас Шевченко, 

Іван Франко — це генії, які надзвичай-
но любили свій народ. Їхніми послі-
довниками у любові до народу і свого 
краю може стати кожен із нас.

Слова подяки прозвучали і від на-
чальника відділу вищої освіти депар-
таменту з питань освіти і науки Львів-
ської облдержадміністрації Любові 
Хомин та голови обласної організації 
профспілки працівників автомобіль-
ного транспорту і шляхового господар-
ства Віктора Бондаренка.

Вишиванки, українські прапори, 
пісні та віршовані рядки у виконанні 
студентів створили особливу святкову 
атмосферу.

— Коли на Сході України наш Про-
метей — Тарас Шевченко закликав: 
„Вставайте, кайдани порвіте“, а на За-
ході Каменяр — Іван Франко говорив: 
„Лупайте сю скалу, нехай ні жар ні холод 
не спинить вас“, із синьоокої Волині лу-
нав теплий ніжний голос Лесі Українки: 
„Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася 
тільки надія одна…“ Тут ми посадили 
виш невий сад і горіховий гай, а також 
три дуби імені цих великих українців. 
Вже 14 жовтня, на свято Покрови, площа 
поповниться погруддям Івана Франка, — 
розповів ініціатор та ідейний натхненник 
заходу Тадей Боярський. — Наша про-
світницька робота не закінчується на 
цьому. Щороку для своїх студентів ми 
організовуємо прощі до монастирів, екс-
курсії замками Галичини, навіть сьогодні 
п’ять студентських груп нашого коледжу 
виїхали в Канів до могили Шевченка.

Завершилося свято духовним слав-
нем „Боже великий, єдиний“. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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обмін досвідом

Незадовго до міжнародного дня захисту дітей (щорічно відзначають 
1 червня) — 23 травня у Львові обговорили тему „Захист дитинства: 

українсько-канадський обмін досвідом“. у Львівській міській раді на 
зустріч із професором факультету манітобського університету (вінніпеґ, 
канада) доктором Бредом маккензі прийшли представники наукових уста-
нов та структурних підрозділів Львівської міської й обласної рад, кафедри 
соціології та соціальної роботи Львівської політехніки, інші

Новий погляд на дитяче питання
Представила гостя до-
цент кафедри соціоло-
гії та соціальної роботи 
ІГСН Львівської політех-
ніки Ніна Гайдук. Вона 
нагадала, що плідна 
співпраця з професо-
ром та Манітобським 
університетом загалом 
розпочалася з 1994 року 
і триває досі. Зокрема 
доктор МакКензі очо-
лював проект реформу-
вання соціальних служб, 
який виконували на базі 
Львівської політехніки 
протягом чотирьох років (з 1999 до 2003), 
результатом якого власне й стало ство-
рення в університеті кафедри соціології 
та соціальної роботи.

— Забезпечення благополуччя ді-
тей — це сфера, яка стосується безпо-
середньо нашого майбутнього. Я знаю, 
що в Україні докладається багато зусиль, 
щоб забезпечувати дітей усім необ-
хідним, і особливий наголос та увага 
приділяється питанням родини. Тема 
нашого обговорення „Переорієнтація 
послуг для дітей і молоді на підтримання 
сімей: виклики, реформи та наслідки 
для організаційної зміни, виховання 

й освіти“, — розпочав свою доповідь 
доктор Бред МакКензі.

Усі дослідження професора базува-
лися на досвіді роботи із захисту дітей, 
яка провадиться у США, Австралії, Ве-
ликобританії та Канаді. Та, як наголосив 
іноземний гість, щось із цього досвіду 
можна застосувати і в Україні.

Вчений представив основні світові мо-
делі захисту дитинства; обговорив засади 
переорієнтації на послуги з підтримання 
сімей, а також чимало уваги приділив 
питанню розвитку дбайливих громад, які 
сприятимуть зміцненню відповідальності 
за захист і добробут дітей.

молодіжний підхід

Незабаром „Вивихнутий“ фестиваль!

У вихідні в центрі Львова анонсува-
ли концептуальний вуличний куль-

турно-мистецький фестиваль „Вивих“ 
(уперше відбувся в 1990 році), який 
проходитиме на початку вересня. Роз-
почалося все з „вивихнутих трамваїв“ 
(активісти Студентського братства роз-
фарбували електротранспорт атрибути-
кою фестивалю). Також цього дня біля 
ратуші барабанщики викликали „ви-
вих“ у місто, а „гопники“ на ходулях де-
монстрували величність поп-культури.

Впродовж наступного місяця буде 
створено масу візуальних мистецьких 
речей, які прикрасять наше місто в дні 

фестивалю: настінні графіті — роботи 
мистецько-культурного змісту; перед-
бачено проведення декількох квестів 
та конкурсів, спрямованих на популя-
ризацію мистецтва як альтернативу не-
гативним тенденціям моральної дегра-
дації суспільства. У міському транспорті 
з атрибутами фестивалю проводитимуть 
музичні атракції, перформенси тощо.

В межах фестивалю відбуватимуться 
виступи відомих музикантів та гуртів, 
літературні читання, мистецькі інсталя-
ції на вулицях міста та ще багато-багато 
цікавого.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Понад дві тисячі львів’ян 
26 травня взяли участь у свят-
куванні дня героїв. Розпочався 
захід із урочистого віча біля 
пам’ятника Степанові Бандері. 
Керівництво області та міста, 
громадські активісти поклали 
квіти до пам’ятників С. Бандері 
та Т. Шевченку. Центром міста 
урочисто пройшла колона 
ветеранів УПА, членів молодіж-
них громадських організацій, 
учнівської молоді, ліцеїстів, 
військовослужбовців, кур-
сантів під супровід оркестру. 
Від пам’ятника провідникові 
колона маршем пройшла до 
проспекту Свободи. Дорогою 
відбулося покладання квітів до 
пам’ятника Жертвам комуніс-
тичних злочинів, меморіальних 
таблиць Романові Шухевичу та 
Євгену Коновальцю.

молодь Львова 25 травня про-
йшла центром рідного міста 
у вишиванках, таким чином 
хлопці і дівчата долучилася до 
інших міст україни, де прохо-
дять паради вишиванок. Захід 
проводили з метою популяри-
зації національного одягу, вша-
нування українських народних 
звичаїв, виховання молодого 
покоління, поширення культур-
них традицій в Україні й у всьо-
му світі. Цьогоріч парад 
вишиванок відбувся в Рівному, 
Вінниці, Житомирі, Сумах, Пол-
таві, Ужгороді, Одесі. До акції 
приєдналися й українці Англії, 
Андорри, Вірменії, Казахстану, 
Мозамбіку, Польщі, Португалії, 
Росії, Словенії.

21 травня в музеї-садибі степана 
Бандери (с. воля Задеревацька 
стрийського р-ну Львівської 
обл.) відбулося свято з нагоди 
відзначення дня жертв політич-
них репресій та 100-річчя від 
дня народження сестри Провід-
ника ОуН володимири Бандери. 
Захід відбувся за участю керівни-
ків району, представників органів 
місцевого самоврядування, 
громадських організацій, духо-
венства, студентів та викладачів 
Стрийського коледжу, учнів, 
учителів місцевої школи, громад-
ськості села.

За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

Фантастичні і справжні мандри  
між світами й часами

Сьогодні ввечері в актовій залі першого корпусу переможці „Весни Політех-
ніки“ отримають Кубок чемпіона фестивалю. Хто це буде, знає лише журі 

й оргкомітет (вчора відбулося підсумкове засідання суддівської колегії). Але 
хай для глядачів гала-концерту та для учасників „Весни…“ це буде сюрпризом. 
Можливо, й одна з команд, які виступали минулого тижня.

Казковий мюзикл
До виступу геодезистів глядачі були 
особливо прискіпливі, адже ця коман-
да попросила перенести свій концерт 
майже на місяць пізніше. Й однаково 
їм бракувало часу, щоб почати хоча би 
о 20-ій годині.

Що ж, принаймні, створити відпо-
відний до задуму й сюжету антураж 
команді ІГДГ вдалося. Здається, цей 
інститут став рекордсменом за кіль-
кістю змінних ширм — на кожне місце 
дії (країна чудес, підводне царство, 
зимовий ліс, королівство гномів) було 
інше тло, яке оперативно змінювалось 
(завдяки „носіям“, котрі повертали всі 
декорації, перебуваючи всередині 
їх). Як і на виступі хіміків, усі учасники 
мали відповідні костюми.

Геодезисти задумали справжній мю-
зикл: простий сюжет (тато читає казку 
доньці — її роль по черзі виконували 
Оксана та Христина Паляниці, вона за-
синає і, як і мріяла, потрапляє в чарівний 
світ, де мусить знайти різні предмети, 
аби перетворити Темного Короля — 
Іван Микуляк — назад на світлу й добру 
людину), багато пісень і танців.

Команді вдалося створити від-
повідну атмосферу (великою мі-

рою завдяки освітленню, музичному 
оформленню та спецефектам), але 
у вокальних та танцювальних номе-
рах їм не вистачило якоїсь родзинки, 
відшліфованості рухів і голосів, аби 
мюзикл захопив. Цікавому задуму 
бракувало яскравих акцентів, щоб 
по-справжньому „вистрелити“. Але 
занурити всіх глядачів у світ казки 
з традиційним хепі ендом, коли до-
бро в людині, в її серці (хай і завдяки 
якимось додатковим артефактам) 
врешті-решт перемагає зло, команді 
Інституту геодезії вдалося. І коли після 
вистави на сцену вийшло кількадесят 
учасників, це було справді класно.

Фабрика шоколаду
На концерті команди ІЕСК, крім усіх 
глядачів, три щасливі власники зо-
лотих квитків мали нагоду відвідати 
екскурсію на шоколадну фабрику Віллі 
Вонка. Її проводив особисто власник 
фабрики (Василь Кундик) та шоколад-
ка „Оленка“ (Андрій Чижевський).

Екскурсія (а заодно і ярмарок 
кар’єри, бо всіх поступово працевла-
штували) для американця, японця та 
українця (а саме вони й виявилися 
тими „щасливчиками“) почалась із 
кімнати морозива (у Діда Мороза Ан-
дрія Думащина в холодильнику сидить 
відморозок, але гумор Романа Савиць-
кого виявився таки смішним і зовсім не 
чорним, а його авторська пісня узагалі 
чудова — дай Боже, аби всі відморозки 
були такі). Потім — уже без американ-
ця — перейшли у кімнату кави (тут 
господарює Кавун, до речі, зовсім не від 
слова „кава“; йому дуже сподобалась 
кавомолка-японець Микола Дутка — 
руки хлопця справді рухались не наба-
гато повільніше за ножі в електроприла-
ді), а робота українцеві (як правдивий 
патріот, Юрій Миколайчук прочитав 
соціально-патріотичний авторський 
вірш на актуальну тематику) знайшлась 
у кімнаті молочного шоколаду.

Виступ енергетиків найбільше 
мав би сподобатись любителям 
панкового гумору (кухар-доярка на 
питання, чи доїв корову, відповідає: 
„Доїдаю“), який у політехніків, схо-
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же, зараз у фаворі. Але поступово від 
цього непростого різновиду жартів 
перейшли до життєствердних ви-
сновків. Після кожної гумористичної 
підводки глядачам пропонували сер-
йозний музичний номер (авторська 
пісня Галини Чень „Люблю“, гра на со-
пілці Євгена Щегольського, авторська 
музика Олега Томіцького, яку він сам 
виконує) — хай і з жартівливим тлом, 
яке створювали працівники та гості 
фабрики шоколаду.

Так само й такий абсолютно 
„вар’ятський“ усміх „Оленки“ (у відео) 
врешті-решт викликає справжню ра-
дісну посмішку всіх зустрічних — спо-
чатку випадкову й несміливу, а потім 
уже „на всі 32“. Так само й команда 
ІЕСК, спочатку збентеживши декого 
гумором „на межі“, врешті-решт по-
ставила гарний логічний знак оклику. 

На думку студентів, не все так погано, 
якщо дивитися на це з усмішкою.

Машина часу
Практично весь склад команди Ін-
ституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму ім. В. Чорново-
ла — першокурсники. З минулоріч-
них учасників залишився лише гурт 
Sonaeria із солісткою Наталією Поко-
рою (минулого року вони називались 
Septima і мали нагороду в номінації 
„Найкращий музичний гурт“). Як торік, 
так і тепер, її голос прикрасив виступ 
інституту.

Крім неї, співали ще Марина Ту-
тик, Софія Козій, Оля Улашина. Однак 
усім їм бракувало якоїсь розкутості, 
вільного володіння голосом та со-
бою (хвилювання було дуже видно). 

Зрештою, кожна з них мо-
гла підкреслити особ ливості 
епохи, в яку потрапляють 
головні герої Аліна Яковина 
та В’ячеслав Остащенко за-
вдяки машині часу, однак 
вдалося це не найкраще. 
Може, команді просто треба 
було не прив’язуватись до 
одного жанру (пісень), поряд 
із яким і вірш, і танці вигляда-
ли просто як „підтанцьовка“. 
А може, треба було „потрапи-
ти“ в більшу кількість різних 
років. Якщо в сценарії ми 
прочитали, що з воєнних часів 
гості з майбутнього тікають, 
бо на них „предки“ вирішили 
полювати, то зі сцени це абсо-
лютно не пролунало.

Тішить, що початківці при-
наймні розуміють, що таке 

фестиваль. Вони мали цілісний і ціка-
вий задум — мандри в часі у випад-
кові епохи. Команда вміє посміятися 
над собою: коли щось не вдається, не 
впадають у відчай. А правдоподібна 
поведінка Аліни Яковини (перебу-
ваючи у 90-х, дівчина перейнялася 
рок-музикою так, що поводилась, як 
справжня рок-фанатка — здається, 
навіть її партнер повірив, що це за-
хоплення — насправді) показала, що 
набувши досвіду, всі зможуть грати 
свої ролі краще — і актори, і співаки, 
і танцюристи. Аби тільки до наступ-
ного року команда не розбіглась, 
і ІЕПТ не довелося знову починати на 
„Весні…“ все спочатку.

Тетяна ПАСОВИЧ,  
член журі фестивалю
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конкурс красунь

Оксана Нарепеха — Міс Політехніки 2013

Титул „Міс Політехніки“ 
вчергове вручили у ніч-

ному клубі „Міленіум“. За 
нагороду змагалися 12 учас-
ниць, котрі представляли 
різні інститути Львівської 
політехніки. Кожну дівчину 
підтримували рідні, друзі та 
другі половинки.

Учасниці по черзі виходи-
ли на сцену, демонструючи 
присутнім свої вроду, шарм 
та вбрання. Представлення 
учасниць цього року було 

у східному стилі. А окрім уже 
традиційних виходів у на-
родному, пляжному та вечір-
ньому стилях, організатори 
запропонували учасницям 
виходи в піжамах та а-ля 
стиляги. Гостей вечора весе-
лили двоє ведучих із гумо-
ристичної студії „Магарич“. 
Усіх присутніх тішили своїм 
вокалом учасники третього 
сезону „X-фактор“ Дмитро 
Сисоєв та учасниця гурту „3D“ 
Олександра Прилепська.

Після закінчення „офі-
ційної“ частини організато-
ри розпочали нагороджен-
ня конкурсанток. Відзнаки 
отримали всі. Анна Івась-
кевич (ІНЕМ) стала „Міс 
Дружба“, Світлана Дрєпіна 
(ІЕСК) — „Міс Спокуса“. Сту-
дентка ІАРХ Юліанна Каблак 
перемогла у номінації „Міс 
Елегантність“, Анастасія 
Бринза (ІКНІ) — „Міс Фігу-
ра“. Звання „Міс Харизма“ 
вручили Анастасії Ващишин 
(ІГДГ), „Міс Чарівність“ — 
Ярині Янишівській (ІТРЕ), 
„Міс Усмішка“ — Христині 
Семенчук (ІНЕМ), „Міс Гра-
ція“ — Марті Децик (ІНЕМ). 
Додаткові премії отрима-
ли Ярина Мирон (ІКНІ) — 
„Міс Інфостиль“ (вона ж, до 
речі, стала другою віце-міс) 
та Олена Орєхова (також 
ІКНІ) — „Міс LIFE“ (дівчина 

отримала також титул „Міс 
Романтичність“).

Найбільше ж присутніх 
на святі цікавило запитання, 
хто ж стане переможницею. 
Інтрига розвіялася, коли 
ведучі оголосили, що пер-
шою віце-міс стала Юлія 
Струс (ІКНІ), а перемогла 
у конкурсі Оксана Нарепеха, 
котра навчається в ІХХТ. Що 
цікаво, думки журі збіглися 
(уже вкотре) з думками 
глядачів у залі — нагороду 
„Міс Глядацьких симпатій“ 
також вручили Оксані На-
репесі. Дівчину нагородили 
абонементом на заняття 
у спортивний комплекс 
„Спартак“, сертифікатом 
на подорож до Європи від 
„Акорд тур“, абонементом 
від „Kivi Fitness“ та святко-

вим тортом. Також всі учас-
ниці отримали клубну карту 
нічного клубу „Rafinad“, 
картку постійного клієнта 
паті-бару „Play“, дисконтну 
картку знижок від салону 
біжутерії „Kari“ та абоне-
менти на заняття Львівської 
академії танцю.

Переможницю довго ві-
тали рідні та друзі. Згодом 
вона поділилася з „Аудито-
рією“ своїми емоціями:

— Я навчаюся в Інституті 
хімії та хімічних технологій, 
здобуваю спеціальність „Хі-
мічні технології переробки 
полімерних та компози-
ційних матеріалів“. Друзі 
підштовхнули мене взяти 
участь у конкурсі, адже до 
того я ніколи не була учас-
ницею подібних змагань. 
Напевно, мені не вистачало 
впевненості в собі, але мене 
переконали, що я достойна 
перемоги. Підготуватися до 
конкурсу мені дуже допомо-
гла моя мама. Ще вчора вве-
чері в мене було відчуття, що 
я переможу, а з самого ранку 
почала дуже хвилюватися. 
Я не вважаю себе кращою 
за інших, можливо, просто 
в котромусь із конкурсів 
я проявила себе більше, ніж 
інші. Краса — це не найваж-
ливіше в житті, потрібно бути 
розумним, а будь-яка розум-
на жінка зможе зробити себе 
красивою.

Артур БОБРИК, студент 
четвертого курсу ІКНІ 

Львівської політехніки
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арт-проект

Побачити ляльку — потрапити в казку

Чим більше українців хочуть зроби-
ти космополітами, тим більше вони 

виявляють своє етнокоріння. Третя 
„ETHNO’лялька“ від фестивалю „Ляль-
ковий світ“ підтверджує це і цьогоріч, 
хоч її тема не обмежується українським 
матеріалом — у Палаці мистецтв мирно 
співіснують лялькові представники не 
тільки наших народних казок, а й світу.

Кілька сотень сучасних етнічних ляльок 
від майстрів із різних куточків України — 
традиційна українська мотанка й цьо-
горічна новинка — спіральна мотанка, 
текстильні й авторські ляльки — розмісти-
лись на третьому поверсі Палацу. З різної 
тканини, з вишивкою, коралями і без 
них — очі розбігаються від їх барвистого 
розмаїття. На виставці можна побачити не 
тільки ляльок-україночок, а й ляльок-аф-
риканок, героїв українських (Лисиця і Жу-
равель, Коза Дереза), а також арабських, 
англійських, італійських, російських казок.

Мистецтвознавець Орест Голубець 
звернув увагу присутніх на відкритті екс-
позиції, що у сусідній виставковій залі 
варто оглянути роботи відомих львівських 
художників (серед них — і з інших міст, 
як от Василь Химич, Василь Андріяшко) 

теж на тему етно — це своєрідний експе-
римент, назва якого „Етнокод“. Картини, 
гобелени, скульптури, в яких простежу-
ються ті чи інші етнографічні мотиви, 
стали цікавим доповненням до ляльок. 
Український етнос відкритий до інших 
культур, тому є задум зробити „Етнокод“ 
транснаціональним.

Арт-проект триватиме 10 днів, до 
2 червня. 1 і 2 червня відбудуться ще 
й майстер-класи з валяння Олександри 
Ярошевич-Лозинської, можна буде 
послухати й відкриту лекцію літерату-
рознавця Юлії Дмух (Київ) „Архетипічні 
образи в народних казках“.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

книжкова полиця

„Гуру“ сучасної української літератури Юрко Іздрик видав поетичну збір-
ку власних віршів „Ю“ і встиг вже її презентувати 21 травня у дворику 

львівської копальні кави, переживши перед тим післяаварійний шок — до-
рогою з калуша до Львова машина, у якій їхав Юрко, потрапила у дТП

Віршове пазлоскладання, або  
„І трохи вічності, в якій ми — разом“

Митець відбувся лише ґулями, порізами 
й синцями, а от авто розбите вщент. Прав-
да, це не стало на перешкоді драйвовій 
презентації його „Ю“. Допомагав поетові 
(тепер уже не побоїмося Іздрика назива-
ти і так) гурт DRUMТИАТР — лірика набула 
музичних форм подачі, шоу, перформан-
су, які ніколи більше не повторяться.

Юрко Іздрик відгукнувся аж на п’яту 
чи шосту пропозицію „Видавництва 
Старого Лева“ видати вірші з власними 
ілюстраціями до них. До того оприлюд-
нював їх на сторінках свого ЖЖ „Мерт-
вий щоденник“, а також у Фейсбуці.

„і трійцею літа проявиться день
як червень як липень як серпень
щоб перемолоти й змішати в одне —
в приправу терпку і солону

і жар моїх спецій
і соло хміль не твого  

розпашілого лона“.

Так, це його, отаке інтимне й чут-
тєве, якесь і не зовсім іздриківське, на 
перший, упереджений погляд… Раніше 
поезію письменник не писав: „Це доволі 
нестереотипний шлях письменницької 
еволюції. Бо, зазвичай, автори починають 
саме з віршів. Потім іде мала проза, тоді 
крупна, за ними — есеїстика чи колум-
ністика. Випадків, щоб люди починали 
з прози, а на старість писали вірші, як от 
зробив я, не знаю. Хіба Набоков…“. Вірші 
бачаться авторові як картини, в яких кож-
не слово — це пазл. Складати їх — дуже 
захопливе заняття, в якому він собі не 
може відмовити.

коротко

Президент україни підписав указ 
„Про присудження щорічної пре-
мії Президента україни „укра-
їнська книжка року“. У номінації 
„За видатні досягнення у галузі 
художньої літератури“ цю пре-
мію отримала поетична збірка 
Леоніда Череватенка „Закляте 
залізо“. Олександр Пошивайло та 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства стали 
лауреатами у номінації „За ваго-
мий внесок у розвиток україноз-
навства“ за видання, присвячене 
найбільшій і найкоштовнішій 
у світі колекції глиняних ма-
льованих мисок, виготовлених 
гончарами містечка Опішні.

22 травня учасники „Проекту 
ІвасЮк“ урочисто поклали 
квіти до пам’ятника володими-
рові Івасюку, що на проспекті 
Т. шевченка, 9. Саме того дня 
1979 року на Личаківському 
цвинтарі у Львові поховали 
цього незабутнього композитора. 
У заході взяла участь і родина 
автора полум’яних пісень. А вже 
24 травня у столичному Палаці 
„Україна“ зірки виконали без-
смертні хіти та маловідомі пісні 
Івасюка у новій інтерпретації.

рок-гурт „к402“ 31 травня у клубі 
the Gas Station (вул. джерель-
на, 20) презентуватиме свій 
новий сингл „Ластівка“. Пісня 
і справді стане першою ластів-
кою з майбутнього, третього за 
рахунком, альбому гурту, який 
музиканти представлять восени. 
Початок концерту-презентації 
о 18.30. У ньому також візьмуть 
участь колеги, серед яких гурти 
„Шосте чуття“, Frake Wave та 
„Дикі серцем“.

Фестивальне літо розпочнеться 
вже 8 червня разом із щорічним 
фестивалем рок-музики „старе 
місто“. Цього року фестиваль 
вперше відбуватиметься два дні. 
У перший день виступатимуть 
LiapisTrubetskoy, Che Sudaka, 
Archive, IAMX та всесвітньо відо-
мий музикант Горан Бреговіч. 
У неділю, 9 червня, естафету 
підхоплять ще 5 груп: Fiddler’s 
Green, Leningrad Cowboys, The 
Subways, Kaiser Chiefsта, ДДТ.

За матеріалами інформагенцій
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чари мельпомени

„Весілля“ у Львівській політехніці

В актовій залі Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та 

туризму ім. В. Чорновола Львівської 
політехніки 20 травня відбулася 
прем’єра ексцентричної комедії „За-
морочене весілля“ за п’єсою Михай-
ла Зощенка, в постановці Анастасії 
Непомнящої — керівника і режисера 
театру-студії „Хочу“.

Атмосфера вистави справді готувала 
глядача до весілля. Декорації, різно-
барвні кульки на сцені, весільні за-
прошення і цукерки, які роздавали 
на вході всім гостям подруги наре-
ченої, — це все створювало відчуття 
феєрії та свята.

Вистава розпочалась із весільних 
приготувань сім’ї Цицюків до зустрічі 
з нареченим їхньої дочки Ганжели. 
Батько, старий Цицюк (його роль зі-
грав асистент ІКНІ Антоній Мельник), 
та його дружина, Цицючка (студентка 
першого курсу ІГСН Ольга Шмакова), 
вже з перших сцен припали до вподо-
би глядачеві: батько — за своєрідний 
гумор і близьку до народу філософію 
життя, а мати — за поєднання уїдливо-
го характеру та неймовірної запальної 
життєвої енергії. Образ батька, який 
втомився від жіночої компанії, якому 
хочеться відпочити від вічних жіночих 
скандалів та хильнути собі чарочку, 
мабуть, знайшов відгук серед глядачів 
у залі. Адже у кожній комедії знайдеть-
ся місце і для життєвих реалій. Дружки 
нареченої (першокурсниця ІХХТ Ірина 
Дроздович, студентка першого курсу 
ІГСН Марта Ратушна і другокурсниця 

ІАРХ Надія Дзюбка) є яскравим 
доповненням на кожному ве-
сіллі, а на сцені дівчата й поготів 
розважили публіку своїми не 
менш яскравими образами і не 
залишили без уваги жодного 
хлопця у глядацькій залі.

Весь вихор подій вистави 
крутився навколо двох друзів-
студентів — Остапа Забімбаного 
(першокурсник ІЕПТ ім. В. Чор-
новола Олег Деркач) та Мажора 
(випускник ІТРЕ Василь Біль), 
який, як справжній друг, готовий 
на все, лише б Остап знайшов 
свою кохану Офелію. Гра Мажо-
ра викликала у глядачів бурю 
емоцій та щирих усмішок.

Упродовж вистави здавалося, що 
перебуваєш на вулкані, з якого ось-ось 
вивержеться лава, настільки все було 
переповнене пристрастю, непередба-
чуваністю. Гармонійним доповненням 
такої стихії став вдало підібраний чер-
воний колір убрань дівчат, що надало 
виставі ще більшого колориту.

За сценарієм жінка, якій 35 років, 
у якої вже троє дітей, не покидає надії 
знайти свого судженого, навіть якщо 
він лише студент. Це гра на два об-
личчя, на два характери: з одного боку 
Ганжела (студентка ІНПП Світлана Ма-
когонська) — наче маленьке кошеня, 
а з другого — справжня пантера, яка 
вийшла на полювання. Але у фінальній 
сцені глядач бачить справжню Ганжелу 
Цицюк…

Особливістю цієї вистави стала 
бабуся Ганжели (роль зіграла пер-

шокурсниця ІХХТ Анна Павук). Вона 
запам’яталася глядачеві не тільки сво-
їм зовнішнім виглядом і „вокальними 
даними“, а й неймовірним апетитом 
до ковбасних виробів. Такий режисер-
ський хід вдало влився у загальну кон-
цепцію вистави і дав змогу показати на 
сцені життя різних поколінь.

Свою пікантну ноту в проведення 
весілля вносять куми-москалі (третьо-
курсник ІЕСК Анатолій Ярославцев та 
студентка п’ятого курсу ІТРЕ Зоряна 
Мисяк), особливо кума, що і сама не 
проти пофліртувати з авантюрним 
нареченим.

Вистава відображає події 1960-х 
років, але використання молодіжної, 
до певної міри навіть жаргонної мови, 
та сучасної популярної музики робить 
її дещо сучаснішою і надає вже звик-
лій інтерпретації нового звучання. 
Вдало підібраний музичний супровід, 
а саме пісні Дзідзя та танцювальний 
хіт „Gangnam style“, під який актори-
студенти в кінці вистави затанцювали, 
просто „розірвали“ залу і не дали вже 
нікому спокійно сидіти на місці. А на 
сцені все закінчилося хепі-ендом під 
вигуки „Гірко!“.

Слід окремо відзначити режисер-
ський талант і безмежний політ фан-
тазії Анастасії Непомнящої, режисера 
театру-студії „Хочу“. Справді, робота 
акторів просто вражає, а ентузіазм 
і талант у їхній грі заслуговують лише 
аплодисментів та схвальних відгуків. 
Друзі, приходьте на вистави театру-
студії „Хочу“, не пошкодуєте!

Світлана МАКОГОНСЬКА, 
студентка кафедри журналістики 

та засобів масової комунікації ІНПП 
Львівської політехніки
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сусіди зблизька

Магія сценічного слова білорусів і шведів
У Львові відбулися літе-

ратурні дні, які мали 
назву „За Білорусь“. У цьо-
му проекті взяли участь 
білоруські та шведські 
письменники, перекладачі 
й артисти.

Чому раптом мистецький 
проект, який проводився 
понад 25 років у наших су-
сідів і ставав кожного разу 
масштабнішим — із тісного 
приміщення актової зали 
звичайної школи спочатку 
перенесли на сцену камер-
ного театру Пінська, а потім 
до самого Бреста, цього 
року опинився у Львові? Пе-
редумовою такого вимуше-
ного кроку стала, за словами 
одного зі співорганізаторів 
з українського боку, пере-
кладача та літератора Лев-
ка Грицюка, неможливість 
отримати візу декільком 
шведським письменникам, 
зокрема співпродюсеру за-
ходу, фотохудожнику Марії 
Сьодерберг.

Першого дня з боку 
українських письменників 
гостей вітали Оксана За-
бужко та від українського 
літературного ПЕН-клубу 
Мирослав Маринович. Вони 
представили львів’янам гос-
тей (Світлану Алексієвич, Во-
лодимира Арлова, Наталку 
Бабіну, Андрія Хадановіча) 
через їхні окремі твори, які 
вже перекладено на україн-
ську. Ця зустріч-знайомство 
відбувалася в книгарні „Є“, 
потім сценічним майдан-
чиком, де розгорнулось 
основне дійство, став Моло-
діжний академічний театр 
імені Леся Курбаса.

За словами ведучого 
цієї дводенної творчої про-
грами, актора та режисера, 
директора театру Мико-
ли Берези, камерна сцена 
сприяє створенню особли-
вої дружньої комунікації 
з глядачем, витворенню 
якогось особливого про-
стору порозуміння. Твор-
ча програма формувала-
ся з поєднання елементів 

сценічного читання поезій 
самого автора, як білорусь-
кого, так і українського, ма-
ленької вистави лялькового 
театру, а також авторського 
виконання народних пісень, 
до того ж і шведських, і біло-
руських. Таке синтетичне 
поєднання різних видів 
творчості в одній мистець-
кій програмі не було хаотич-
ним чи довільним набором 
номерів. Адже, як відомо, 
саме курбасівці дали сце-
нічне життя поезіям Василя 
Стуса, Ліни Костенко, Богда-
на-Ігоря Антонича та ін., тож 
глядачі були наперед готові 
і до імпровізацій з боку 
самих митців, і до такої 
строкатої й неоднорідної, 
але водночас органічної 
творчої програми, яка за 
ритмом нагадувала виставу: 
зав’язка — розвиток основ-
ної дії — ефектний фінал.

Марія Сьодерберг роз-
повіла льві в’я нам про ґене-
зу цього проекту. За її сло-
вами, насамперед важливо 
поширювати літературу 
серед молоді, проводити 
своєрідні поетичні змаган-
ня. Після такої своєрідної 
зав’язки слово отримали 
артисти Брестського лялько-
вого театру Вероніка Фоміна 
та Світлана Бень. Сороках-
вилинна вистава „Мама 
Му“, яку вони презентува-
ли, — це переробка тек-
сту шведської письменниці 
Джуджі Вісландер, яку вже 

охрестили сучасною Астрід 
Ліндгрен. Переклад на по-
етичну білоруську здійснив 
посол Швеції у Білорусі Сте-
фан Ериксон, до речі, теж 
присутній на маленькій 
прем’єрі свого перекла-
ду. Ця дитяча історія про 
корівку Маму Му і ворона 
Кракса, яскрава і наївна, 
насправді порушує важливі 
питання людського існуван-
ня: гармонії з природою, 
довколишнім світом взагалі. 
Про це свідчить хоча б той 
факт, що на події вистави 
жваво реагували і дорос-
лі, і малеча, адже актори 
від імені своїх персонажів 
зверталися до зали з різни-
ми питаннями на кшталт: 
„А чи знаєте ви, як пахне 
справжнє молоко?“. Дуже 
доречним було сценічне 
оформлення — стара потер-
та валіза на маленькому сто-
лі, яку відкрили і — перед 
нами постала ціла історія… 
Дуже хотілося б таких вистав 
у нашому театрі.

Опісля вистави зі сце-
нічними читаннями висту-
пили білоруські поети. Ко-
жен із них обирав саме такі 
твори, які б перегукувалися 
з темою, порушеною у ви-
ставі. Вірші-пісні Андрія 
Хадасевіча під імпровізова-
ний музичний супровід Да-
ніеля Вікслунда співала вся 
глядацька зала. Крім цього, 
Хадасевіч розповів рецепт, 
як позбутися комарів та ін-
шої набридливої комашні: 

„якось один творчий вечір 
проводили під відкритим 
небом, вечір затягся, кома-
рі почали просто загризати 
живцем, а вони на Поліссі 
прожерливіші, ніж піраньї, 
тож ми вирішили співа-
ти колядки, щоб комарі 
злякалися, подумали, що 
настала зима“. До речі, 
у білоруських літераторів 
тема Різдва і Великодня 
була однією з домінуючих 
у творах.

А своєрідним музичним 
підсумком стали фольклор-
ні пісні у виконанні Даніеля 
Вікслунда (Швеція) та Зьмі-
цера Вайцюшевіча (Біло-
русь). Обидва барди імпро-
візовано виконували народ-
ні мелодії. Ця завершальна 
частина стала дійсно таки 
ефектним фіналом і по-
казала, що між мелодіями 
Полісся і Лапландії багато 
схожого, більше, ніж ми до 
цього могли собі уявити.

Так Львів став містом, 
яке дало можливість не 
перерватися багаторічній 
традиції, містом міжнаці-
онального комунікування. 
Для багатьох львів’ян ці лі-
тературні дні були нагодою 
ознайомитися з життям 
Швеції та Білорусі не крізь 
призму ЗМІ, а через творчих 
особистостей, які мають 
значно чутливіше, точніше 
сприйняття подій у всіх сфе-
рах буття.

Оксана ПАЛІЙ
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п’єдестал

Медалі на різних дистанціях

Продовжують тривати змагання 
ще з кількох видів спорту у меж-

ах ХІ Літньої Універсіади України. Се-
ред тих, що завершились, Львівська 
політехніка особливо відзначилась 
у веслуванні на байдарках і каное.

Змагання з веслування академічного 
та веслування на байдарках і каное 
проходили в середині травня у місті 
Дніпропетровську на місцевому вод-
но-спортивному комбінаті. У змаган-
нях взяло участь 162 спортсмени та 
65 тренерів із 15 регіонів України. Ви-
пускник ІММТ Львівської політехніки, 
майстер спорту міжнародного класу 
з веслування на байдарках і каное 
Віталій Вергелес виступив у складі 
збірної команди Львівської області 
і приніс у її скарбничку дві медалі: 
в каное-одиночці він виборов сріб-
ну медаль на дистанції 500 метрів, 
бронзу — на дистанції тисяча метрів 
і був четвертий у двохсотметрових 
змаганнях. У загальнокомандному 
заліку наша збірна посіла друге місце. 
Цікаво, що тиждень перед тим Віталій 
брав участь у чемпіонаті України з вес-
лування серед дорослих і повернувся 
з чотирма медалями, з яких дві золоті. 
На Універсіаді ж хлопець виборов 
ліцензію, тобто право бути учасником 
Всесвітньої Універсіади в Казані і тепер 
перебуває на тренувальних зборах.

Тренер переможця — старший 
викладач кафедри фізвиховання 
Львівської політехніки Оксана За-
ліско подає йому добрий приклад 
своєю активною участю в розмаїтих 
змаганнях і здобуттям у них нагород. 
Так із останніх її досягнень — перше 
місце й кубок на ІІ Розточанському 
міжнародному марафоні Яворів 
(Україна) — Любачів (Польща). 42 км 
і 195 м вона подолала за 3 години 
56 хвилин і була першою в усіх кате-
горіях — в абсолюті, віковій категорії 
і як найстарша учасниця (56 років) 
серед жінок.

Наталя ЯЦЕНКО

універсіада

Політехніки впевнено перемогли 
своїх опонентів

Сім жіночих збірних команд ви-
шів Львівщини розіграли наго-

роди обласної Універсіади-2013 з 
баскетболу.

Студентки змагалися у двох групах: 
у — групі чотири найсильніші коман-
ди боролися за право стати чемпі-
онами та призерами, у другій — за 
можливість виступати наступного 
року серед сильніших. Вихованки 
заслуженого тренера України Віктора 
Корягіна показали такі результати — у 
грі з ЛДУФК — 55:46, з ЛНУ ім. І. Фран-
ка — 95:31, з НЛТУ України — 59:11. 
Чемпіонами Універсіади — 2013 стали 
Катерина Качан, Надія Ряба (ІІМТ), 
Анастасія Кравець, Марта Рибак, Надія 
Дверій (ІХХТ), Софія Заяць (ІБІД), На-

таля Дімітрієва (ІАРХ), Неля Нестерук, 
Катерина Пімкіна, Анастасія Хмелев-
ська (ІГСН), Тетяна Пирень (ІНЕМ), 
Ірина Васильєва (ІГДГ).

Срібні медалі у команди ЛДУФК 
(ЛНУ ім. І. Франка — 42:33, НЛТУ 
України — 42:15), бронзові — ЛНУ 
ім. І. Франка (НЛТУ України — 35:14). 
Наступні місця посіли команди НЛТУ 
України, ЛДФА, ЛІБС, ЛНАУ.

На жаль, припинили свої виступи 
на обласній арені баскетболістки 
ЛКА та ЛНМУ ім. Д. Галицького, котрі 
у минулому належали до найсильні-
ших команд області.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри фізичного  

виховання Львівської політехніки

здоровий спосіб життя

Сесія…  
Усе під контролем!

„Готуй воза взимку…“ — ця му-
дрість згадується чомусь тоді, 

коли вже літо на носі і треба кудись 
їхати, а нема чим. Так і студенти: 
допоки до сесії далеко, то думати 
про неї не хочеться. Тому всякі мо-
дулі-іспити стають авралом, лихом, 
яке треба просто пережити, одним 
словом — стресом. Як зменшити 
негативний вплив сесії на здоров’я? 
Спробуємо дати кілька порад.

Найперше, що варто зробити, — за-
спокоїтися. У стані спокою згадується 
багато чого — не тільки сократівське 
„я знаю, що я нічого не знаю“, але 
і факти, почуті на лекціях, прочитане 
у підручниках, випробуване на прак-
тиці. Це, звісно, при умові, що під 
час семестру биття байдиків не було 
вашим основним заняттям. Якщо ж 
розуміння, що ви не є абсолютним 
нулем, все одно не додає вам від-
чуття впевненості, варто спробувати 
викласти свої страхи і тривоги на 
папері чи глибоко подихати, затри-
муючи повітря на вдиху на кілька 
секунд. Така самотерапія вивільняє 
мисленнєві сили, скуті до того пере-
живаннями.

Під час сесії всі принципи здо-
рового способу життя залишаються 
актуальними. Особливої ваги набу-
вають раціональне харчування і по-
вноцінний сон. Напружену розумову 
роботу слід припиняти за 1,5 години 
перед сном. Бо інакше в мозку збері-
гатимуться замкнуті цикли збудження 
і заснути буде важко. Щодо їжі, то 
варто не пропускати сніданок, а до 
салатів додавати на ложку нерафі-
нованої олії більше — це покращить 
концентрацію уваги і працездатність. 
Каву та інші тонізуючі напої спробуйте 
замінити зеленим чаєм із лимоном, 
а також прогулянками на чистому 
повітрі чи хоча б провітрюванням 
кімнати, у якій вчитеся. Зрештою, 
можна погризти гіркий шоколад, го-
ріхи, та й фруктів, зокрема, ягід тепер 
удосталь — вітаміни під час сесії дуже 
потрібні.

От і повторили, вивчили, що мо-
гли… Перед самими випробовуван-
нями не зашкодить випити на ніч 
заспокійливого чаю з ромашки, м’яти 
чи меліси, ну і, звісно, налаштуватися 
на успішний результат.

Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар

1 червня — Міжнародний день захисту 
дітей.
5 червня — Всесвітній день охорони до-
вкілля.

Пам’ятні дати
30.05.1651 — відбулася битва під Берестеч-
ком між польською армією та козацьким 
військом під проводом Б. Хмельницького.
30.05.1778 — помер Вольтер (Марі Франсуа 
Аруе), французький письменник, філософ, 
історик, діяч французького Просвітни-
цтва XVIII ст.
30.05.1887 — народився Олександр Ар-
хипенко, відомий український скульптор 
i живописець.

31.05.1223 — перший бій руського війська 
з монголо-татарами на річці Калці.
31.05.1832 — помер Еварист Га луа, фран-
цузький математик, автор теорії розв’я-
зування алгебраїчних рівнянь.
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила роз-
громили польсько-шляхетське військо біля 
Переяслава.
1.06.1796 — народився Ніколя Карно, 
французький інженер, один із засновників 
термодинаміки.
1.06.1905 — помер Іван Рудчен ко (псевдо-
нім Іван Білик), український фольклорист, 
критик і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вирган, укра-
їнський письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко, укра-
їнський маляр, приятель Тараса Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій 

(псевдонім Едвард Стріха), український 
письменник.
2.06.1935 — помер український письмен-
ник і громадський діяч Андрій Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький, 
український маляр, автор картини „Гість із 
Запоріжжя“, внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський, 
український пись мен ник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Петру шевич, 
Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір гетьмана 
Івана Мазепи зі шведським королем Кар-
лом XII про спільну боротьбу проти Петра I.
5.06.1775 — за наказом Катерини II зруй-
новано Запорізьку Січ.
5.06.1990 — Всеукраїнський православний 
Собор про го лосив Патріархат УАПЦ, об рав 
митрополита Мстислава Па трі ар хом УАПЦ.

Кросворд
Горизонтально:
3. Спеціально обладнана 
ділянка для розміщення, 
обслуговування і старту кос-
мічних кораблів. 7. Жінка, 
яку Зевс послав на Землю 
зі скринькою, наповненою 
лихами. 10. Людина, яка 
нищить, руйнує пам’ятники 
мистецтва й культури. 11. За-
чіска з чужого або штучного 
волосся. 12. Опікун академіч-
ної групи студентів. 13. Осо-
ба, що покинула батьків-
щину і виїхала в іншу країну 
для постійного чи тривалого 
проживання. 17. Середньо-
азійський державний діяч 
ХІV ст., столицею якого був 
Самарканд, засновник ди-
настії Тимуридів. 21. Великі 
ворота. 23. Музикант, що грає 
на орґані. 24. Короткий сати-
ричний або гумористичний 
вірш, спрямований проти 
окремої особи чи суспіль-
ного явища. 25. Пальмовий 
горіх. 27. Естрадна вистава, 
учасники якої поступово 
роздягаються. 31. Висічені з 
каменю зображення цього 
жука були предметами куль-
ту, амулетами у Стародав-
ньому Єгипті. 34. Супротив-
ник у суперечці. 35. Речовина 
з сильним м’ятним запахом, 
яку застосовують у медицині, 
парфумерії. 36. Характер, 
вдача людини. 37. Мисте-
цтво складання фігурок з 
паперу, поширене в Японії. 
38. Місто у Великобританії, 
де виник гурт „Бітлз“. 

Вертикально: 
1. Повний набір предметів, 
які становлять щось ціле, 
або мають однакове при-
значення. 2. Французький 
імператор, який завоював 
майже всю Європу, а помер 
на далекому острові Святої 
Єлени. 4. Одна з координат 
точки в декартовій системі 
координат. 5. Тихоокеанська 
сардина. 6. Український те-
левізійний канал. 8. Сто-
лиця Болівії. 9. Дикий кіт, 
поширений у Центральній 
та Середній Азії. 14. Суцільна 
кам’яна брила. 15. Гірський 
масив у Карпатах, найвища 
вершина якого гора Сиву-
ля. 16. Трав’яниста рослина 
родини айстрових, інша на-
зва якої календула. 18. Твір 
сучасного бразильського 
письменника Пауло Коельо. 
19. Істота у слов’янській мі-
фології, дівчина-утоплени-
ця. 20. Помірний музичний 
темп, швидший за адажіо, 
але повільніший за моде-
рато. 21. Техніка розпису по 
тканині за допомогою воску 
та барвників, поширена в 
Індонезії. 22. Лицьова сторо-
на монети на якій зазвичай 
розміщують герб держави. 
26. Місто в південному Аф-
ганістані, де знаходилася 
штаб-квартира руху „Талі-
бан“. 28. Місто у Франції, де 
відбувалася церемонія коро-
нації французьких королів і 
в якому Анна, дочка князя 
Ярослава Мудрого брала 

шлюб з королем Генріхом І. 
29. Словесно-музичний 
твір, призначений для співу. 
30. Наука про тваринний світ. 
31. Дуже тонкі листи з олова 
або його сплавів зі свинцем, 
які застосовували для паку-
вання харчових продуктів, 
для виготовлення дзеркал; 
олов’яна фольга. 32. Загадка, 
в якій слова, що розгадують 
зображено у вигляді комбі-
нації малюнків із літерами. 
33. Легка тимчасова будівля 
без особливих вигод, яку ви-
користовують як житло для 
групи людей..

Склала Христина ВЕСЕЛА

Е А У Т С А Й Д Е Р Г
К П Р А Г С Е
Л Е О П А Р Д І Н А Н
Е Р У К О П И С Т Е
К Г А Л О А Т У Н Т
Т Р А П Е З У Н Д Р И
И Л О Р І А У Т А С К
К Л І Р О Ц Е Л О Т А
А Л Е Т О Л О Г

П Е Т И Ц І Я І Р А
Б А Й И М В
Ю Р К Е К С П О Р Т
Р В Е Р Л І Б Р Б И
О Д І Н О Р И М І П Р

К О М П Р О М І С Е

відповіді на сканворд,  
опублікований у числі 38
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Колектив кафедри філософії 
ІГСН Національного університету 
„Львівська політехніка“ вислов-
лює щирі співчуття професору 
кафедри Світлані Михайлівні 
Повторевій з приводу тяжкої 
втрати — смерті 

чоловіка віктора.

Львівська політехніка запрошує 
провести свій літній відпочинок  

2013 року

На березі Чорного моря

Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-1“ (м. Алушта)
Стаціонарні спальні корпуси розміщені в лісопарковій зоні міста.

Графік відпочинкових змін (до 10 днів):
від 14.06. до 23.06 . 
від 25.06. до 04.07  
від 06.07. до 15.07.  
від 17.07. до 26.07.
від 28.07. до 06.08.
від 08.08. до 17.08.
від 19.08. до 28.08.
від 30.08. до 08.09. 

Вартість відпочинку для однієї особи: 
• у 3 ― 4-місних кімнатах з триразовим 
харчуванням одна доба ― 293 грн, повна 
вартість ― 2930 грн; 
• у 2-місних кімнатах (всі вигоди) з 
триразовим харчуванням одна доба ― 
369 грн, повна вартість ― 3690 грн.
Директор табору ― Бродський Микола 
Олександрович. Тел. (8-065-60) 5-89-68. 

Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-3“  
(50 км від м. Одеси)
Стаціонарні спальні корпуси розміщені на озелененому, затишному березі моря. 
Кімнати на 2 ― 3 особи обладнані лоджіями з виглядом на море.

Графік відпочинкових змін:
Діти
I зміна: від 01.06. до 21.06. (21 день) 
ІІ зміна: від 23.06. до 13.07. (21 день)
IІІ зміна: від 15.07. до 01.08 (18 днів) 

Дорослі
від 03.08. до 14.08. (12 днів)
від 17.08. до 28.08. (12 днів)

Вартість відпочинку для однієї особи: 
Для дітей шкільного віку вартість од-
нієї доби ― 120 грн, повна вартість ― 
2520 грн.
Для дорослих та сімейного відпочинку: 
• 3-місні кімнати з триразовим харчу-
ванням за добу ― 198 грн, повна вар-
тість ― 2376 грн;

• з покращеними умовами проживання 
(корп. № 10) 1 доба ― 230 грн;
• котедж ― 278 грн за добу.

Директор табору ―  
Барляк Віктор Миколайович.  
Тел. (8-051-53) 9-61-39.

У мальовничих горах Карпатах 

Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-2“,  
(селище Славське)

Зміни для дітей (21 день):
І зміна: від 01.06. до 21.06.
II зміна: від 23.06. до 13.07.
ІІІ зміна: від 15.07. до 04.08.1

Для дітей шкільного віку вартість од-
нієї доби ― 109 грн, повна вартість ― 
2289 грн;

Для дорослих та сімейного відпочинку 
(по 6 днів):
від 05.08. до 10.08. 
від 11.08. до 16.08.
від 17.08. до 22.08.
від 24.08. до 29.08.
Вартість однієї доби відпочинку для дорос-
лих ― 165 грн, повна вартість ― 990 грн.

Директор табору ― Білодід Володимир Петрович. Телефон: (0-251) 4-23-36.

Для дітей до 16 років знижка 20% від повної вартості путівок для дорослих.
За довідками щодо організації та проведення відпочинку можна звертатися 
за телефонами: 258-23-59, 258-24-54, 258-24-15, 258-21-20.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. с. крушельницької
30 травня — „Любовний напій“ 

(опера). 18.00.
31 травня — „карміна Бурана“ 

(опера). 18.00.
1 червня — „весела вдова“ 

(оперетта). 18.00.
2 червня — „Запорожець за дунаєм“ 

(опера). 12.00;  
„Ніч вальпургії“ (балет), 
„кармен-сюїта“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
30 травня — „ромео і джульєтта в 

кінці листопада“. 18.00.
4 червня — „шаріка“. 18.00.
5 червня — „Наталка-Полтавка“. 11.00;  

„сватання на Гончарівці“. 18.00.

камерна сцена
30 травня — „Божевільна“. 19.00.
4 червня — „картка любові“. 14.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі українки
1 червня — „Лісова пісня“. 18.00.
2 червня — „Search: www.

матиНаЙмичка.com.ua“. 18.00.

молодіжний академічний 
театр ім. Л. курбаса
30, 31 травня — „Лісова пісня“. 19.00.
1 червня — „амнезія,  

або маленькі подружні 
злочини“. 19.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
30 червня — „Чарівне кресало“. 11.00.
31 червня — „Чарівник смарагдового 

міста“. 11.00.

Будинок орґанної та 
камерної музики
31 травня — „Повернення Тараса“: 

концерт хорової капели 
„дударик“. 19.00.
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експрес-оголошення

вважати недійсними: 
утрачений військовий квиток № 1120565, 
виданий Микитівським районним комісаріа-
том у Донецькій обл. на ім’я Авдєєва Андрія 
Вікторовича;
утрачений диплом ВК № 36585065, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Макаревич Оксани Тарасівни;
утрачений диплом ВК № 23569762, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Вакулика Віталія Анато-
лійовича;
утрачений диплом ВК № 21330199, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Банакевича Романа 
Юрійовича;
утрачений диплом ВК № 41282571, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Патера Володимира 
Олексійовича;
утрачений диплом УВ № 970012, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Мавдрика Віктора Михайловича;
утрачений диплом Д-1 № 303927, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Швайкевича Олега Ярославовича;
утрачений диплом ВК № 43956266 і додаток 
12ВБ № 514665, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шаповалова Євгенія Вікторовича;
утрачену залікову книжку № 1114213, видану 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Савшака Ростислава 
Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шудравого Михайла Зіновійовича;

утрачену залікову книжку № 1114201, видану 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дутчака Володимира 
Любомировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Яницької Орести Миронівни.
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Лепих Христини Ярославівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07612028, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Ворожбит Юліанни 
Маратівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сенус Христини Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гінайло Олесі Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Круглова Ігоря Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Шеремети Лілії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Медвідь Христини Ми-
хайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бурбулевича Івана Воло-
димировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Довгого Тараса Ігоровича;

утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Бурлаки Артема Олександровича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Багана Андрія Володимировича;
утрачену залікову книжку № 07100104, видану 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Яневича Мирона Вікторовича;
утрачену залікову книжку № 1002157, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Матвіїва Ігоря Олеговича;
утрачений студентський квиток № 1204003, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Грицая Володимира 
Степановича;
утрачений студентський квиток № 1204072, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Петруняка Андрія 
Васильовича;
утрачений студентський квиток № 09181256, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Порхун Юлії Генріхівни;
утрачений студентський квиток № 1104031, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Берника Миколи 
Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Блайбіди Богдана Ана-
толійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гентош Уляни Олегівни;
утрачену залікову книжку № 1213016, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гериг Ксенії Ігорівни.

увага: виставка!

І бієнале „АРХ-ІМПРЕЗА-2013“
29 травня 2013 р., 16.30, Будинок архітектора (Порохова вежа), м. Львів, вул. Підвальна, 4

За сприяння Львівського відділення Національної спілки 
архітекторів України відбудеться урочисте відкриття 

виставки творчих робіт студентів-архітекторів Інститу-
ту архітектури Національного університету „Львівська 
політехніка“

У рамках заходу:
• експозиція найкращих творчих робіт студентів-архітек-
торів, виконаних під керівництвом викладачів кафедри 
дизайну та основ архітектури;

• науково-методичний семінар „Покращення нав чаль-
ного процесу з дисциплін: „Рисунок, живопис, скульпту-
ра“, „Архітектурна композиція“, „Архітектурна графіка“ 
та ін.;

• видання каталогу виставки та нагородження диплома-
ми авторів найкращих творчих робіт у номінаціях: живо-
пис, графіка, скульптура, макетування („Архіленд“) — по 
чотири відзнаки у кожній (головна відзнака, особлива 
нагорода, перша премія, дипломи учасників).



Міс ПоЛітехніки 2013


