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Як Ви ставитесь до буккросингу?
Як каже одна моя колега, книжка 

є для того, щоб її читали, — 
і з цим важко не погодитись. 
Книжка може простоювати на 
полиці, а може мандрувати з рук 
у руки — щоб відкривати свої 
істини якнайбільшій кількості 
людей. Рух книжки — буккро-
синг — започаткований понад 
десять років тому у США, швидко 
набув популярності і в Європі. 
Нині в русі буккросинг в інтер-
неті зареєстровано приблизно 
250 тисяч учасників і мільйон 
книг. В Україні книжки пустились 
у мандри в 2005-му, а у Львові — 
з 2008-го: у книгарнях, кав’ярнях, 
бібліотеках міста почали 
з’являтись спеціальні полиці.

Тепер пункт буккросингу є і в Полі-
техніці — в студентській бібліо-
теці на другому поверсі. Полицю 
для мобільних книжок відкрили 
минулого тижня, 30 травня, 
в рамках Тижня книги у Львів-
ській політехніці. Це спільна 
ініціатива працівників Науково-
технічної бібліотеки університету 
(ідейними натхненниками зокре-
ма були Людмила Найда, Рената 
Самотий, Андрій Андрухів) та Ви-
давництва Львівської політехніки. 
За словами керівників НТБ та 
Видавництва Олександра Шишки 
й Івана Паров’яка, вона спрямо-
вана на популяризацію читання 
і книги, яка навіть у жорсткій 
конкуренції з сучасними техноло-
гіями і нині залишається найна-
дійнішим джерелом і зберігачем 
інформації.

Правила буккросингу прості: „про-
читав — віддай іншому“, „береш 
книжку — залиш натомість іншу“. 
Члени руху буккросинг спостері-
гають за книжкою за допомогою 
інтернету: реєструють себе і свої 
„звільнені“ та „піймані“ книжки 
на спеціальному сайті. У По-
літехніці свої особливості: якщо 
ви готові пустити книжку в рух, 
мусите її замаркувати: спеціаль-
ну наклейку можна буде взяти 
у студентській бібліотеці. Потім 
вибираєте полицю (художня або 
навчальна література), залишаєте 
своє видання — а собі натомість 
забираєте іншу книжку, яку впо-
добали. І все — у мандри.

Продовження теми на с. 10

Марта висоцька, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Готова обмінюватись книжками“
Мені відомо про буккросинг з інтернету, газет, але щоб в Україні 
хтось обмінювався книжками — не зустрічала такого. Загалом, 
думаю, це добра ініціатива, вона залучає до читання. Я готова 
обмінюватись книжками — могла б віддати ті, які вже прочитала 

і які не мають автографів. Найбільше мене цікавить художня література, мій улюбле-
ний письменник Марк Леві, якби побачила його нову книжку, обов’язково взяла б.

анатолій Надольський, студент третього курсу Інституту геодезії 
Львівської політехніки:

„Добра ідея для тих, хто має час і любить 
читати“

Це добра ідея для студентів, які мають вільний час і люблять 
читати. Хотілося б, щоб у цьому переліку були книжки про те, як 
досягти успіху чи щось на зразок праць Дейла Карнегі. Мене таке 
особливо цікавить, але зараз, на жаль, не маю вільного часу: ви-
коную обов’язки голови профбюро свого інституту, мушу опанувати багато нового.

Галина крупа, студентка третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Це вигідно та цікаво“
Позитивно ставлюся до буккросингу, бо сама дуже люблю читати: 
переважно це зарубіжна література, подобається Камю, Кафка, 
Екзюпері. Зазвичай беру книжки в бібліотеці, позичаю в друзів. 
Не завжди є можливість купити книжку, яка подобається. А обмін 

книжками — це вигідно. Крім цього, можна знайти людей, схожих за інтересами: мені 
цікаво було б поспілкуватися з тим, хто читає таку ж літературу, як я.

Опитувала Ірина ШУТКА

андрій Мотько, студент першого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Мене зацікавило кілька видань“
Я люблю читати, а в наш час книжок багато, вони дорогі: купити 
не завжди можеш, а інколи дуже хочеться. Буккросинг дозволяє 
вирішити цю проблему. Крім цього, тут книжку до тебе вже хтось 
читав, і в такій передачі є трохи містичності. З того, що я побачив 
на полиці, мене зацікавили дві книжки Пауло Коельо і „Ґудзик“ 
Ірен Роздобудько. Натомість, думаю, міг би віддати „Спадкоємця“ Сергія та Марини 
Дяченків, „Жовту книгу“ Ірени Карпи, „Цифрову фортецю“ Дена Брауна.

Людмила Найда, завідувач відділу художньої літератури та про-
світницької роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політех-
ніки:

„Маємо пропагувати українську книжку“
Акцію ми розпочали з працівників нашої бібліотеки — тих, хто гото-
вий віддати щось із власної книгозбірки. Я помітила, що особливою 
увагою серед студентів нині користується сучасна українська літера-
тура — насамперед маємо пропагувати українську книжку. Я дуже 
хочу, щоб наші студенти прочитали останні романи Ліни Костенко, 

Юрія Щербака і Василя Шкляра. Але на полиці буккросингу можна виставляти книжки 
різними мовами, різних жанрів — обмежень немає, адже в читачів різні зацікавлення.
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із головної зали

Університет розвивається, політехніки 
перемагають

Вчена рада Львівської політехніки 
провела 28 травня передостаннє за-

сідання цього навчального року. Зокре-
ма, обговорили хід реалізації Програми 
розвитку Національного університету 
„Львівська політехніка“ на період до 
2020 року та виконання ухвал ради.

Книжки — в подарунок, 
дипломи — за досягнення

Перед початком роботи ради відбулась 
акція „Читаймо разом!“ — кожному, хто 
заходив до актової зали, дарували худож-
ню книжку Видавництва Львівської полі-
техніки та інших видавництв, чиї книжки 
продають у мережі книгарень універси-
тетського видавництва. Серед близько 
120 подарованих книжок — „Львів — 
місто моєї молодості“ Степана Шаха, „Світ 
Софії“ Юстейна Ґордера, „Вибрані поезії 
та есеї“ Віслави Шимборської, „Пригорща 
хвилин“, „Лініями долі“ Андрія Содомори, 
„Одна хлібина на двох“, „І земля, і зело, 
і пісня“ Романа Іваничука, „Мосяжні від-
луння“ Романа Кудлика, „Мова — краса 
і сила“ Ірини Фаріон.

З початком засідання приємні мит-
тєвості продовжились. Керівництво 
університету ще раз, в урочистій атмос-
фері, привітало переможців конкурсу 
МТС „Професіонали майбутнього“ 
четвертокурсників кафедри телеко-
мунікацій ІТРЕ та лауреатів Державної 
премії в галузі науки і техніки — ІЕСК 
(чч. 16, 17 „Аудиторії“).

За багаторічну сумлінну працю, 
активну участь у суспільному житті 
університету, з нагоди 75-річчя від дня 
народження Почесною грамотою наго-
родили професора кафедри соціології 
та соціальної роботи Володимира Пічу.

На всеукраїнських олімпіадах та кон-
курсах студенти Політехніки (а найбіль-
ше — ІЕСК) посіли чимало призових місць. 
Команда ІЕСК (куратор — доцент Володи-
мир Гладкий) на олімпіаді за напрямом 
„Електромеханіка“ посіла 3 місце. Її 
капітан студент групи ЕМА-41 Владислав 
Позняк здобув 2 місце в особистому заліку 
за роботу „Фізичні процеси при розвитку 
самостійного імпульсного розряду в по-
вітряному проміжку“ та отримав диплом 
„За глибоке знання пакетів прикладних 
програм“. Його одногрупниця Оксана 
Ковальська посіла 3 місце за роботу „Век-
торний реакторний двигун із буфером 
енергії та широкофазним керуванням“ та 
отримала диплом „За краще розв’язання 
завдань теоретичного курсу“. Владислав 
виборов друге місце і на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт 
2012/2013 н. р. за спеціальністю „Елек-
тричні машини та апарати“ за наукову 
роботу „Векторний реактивний двигун із 
буферами енергії“, а Оксана — 3 місце за 
роботу „Векторний реактивний двигун із 
буферами енергії та широтно-фазовим 
керуванням“.

Ще одна команда енергетиків 
(Олег Когут, Олександр Качур, Олексій 
Осьмак) посіла 2 місце у Всеукраїн-
ській студентській олімпіаді з електро-
техніки (куратор — старший викладач 
кафедри ТЗМ Наталія Мусихіна). Юлія 
Іваненко — 3 місце на олімпіаді з єв-
ропеєзнавства в Донецьку.

Диплом за 1 місце на Всеукраїн-
ському конкурсі студентських наукових 
робіт із Приазовського державного 
технічного університету привіз магістр 
ІЕСК Роман Ференсович. На 12 Всеу-
країнському студентському конкурсі 
„Молодь — енергетиці-2012“ Тарас 
Вінкевич отримав диплом 2 ступеня 
в номінації „Електроенергетика“.

Держспецзв’язок України нагоро-
див почесною відзнакою і медал-
лю інженера І категорії Олександра 
Яструбецького, Почесною грамотою 
доцента кафедри, підполковника за-
пасу Держспецзв’язку Петра Гаранюка, 
завідувача кафедри захисту інформації 
ІКТА професора Валерія Дудикевича.

Програма розвитку 
реалізовується

Доповідаючи про хід реалізації Про-
грами розвитку Політехніки, перший 
проректор Володимир Павлиш зупи-
нився лише на тих пунктах, які не були 
виконані в зазначені терміни. Про-
грама, ухвалена у жовтні 2010 року, та 
інформація про хід її виконання є на 
всіх кафедрах, ознайомитись може 
кожен. Програма містить 10 розділів. 
Більшість їх успішно реалізовується.

На стадії розробляння — паспорт 
випускника університету, відтак його 
впровадження відбудеться згодом.

Закінчення на 4 с. →

гаряча пора

Вступна кампанія — 2013: завдання і прогнози

У різних містах України, зокрема у Львові, відбулися наради-семінари на тему організації 
вступної кампанії 2013 року. 28 травня така нарада на базі Львівської політехніки зібра-

ла понад чотири сотні представників із 185 вищих навчальних закладів Західного регіону.

Із проректорами, відпо-
відальними секретарями 
приймальних комісій на-
вчальних закладів спілку-
валися зокрема заступник 
директора департаменту 

вищої освіти МОН Микола 
Фоменко, начальник юри-
дичного відділу ДП „Інфо-
ресурс“ Дмитро Єльченко.

Як зазначив Микола Фо-
менко, цьогоріч умови при-

йому до вишів практично 
не змінились. Як і раніше, 
вступники мають право 
подавати заяву на вступ до 
5 вишів, у кожному з них — 
на три напрями підготовки. 

Дійсними є сертифікати 
ЗНО, видані протягом остан-
ніх шести років, тобто по-
чинаючи з 2008-го. З ново-
введень: серед предметів — 
світова література, перелік 
мов поповнили болгарська, 
новогрецька і словацька. 

Закінчення на 6 с. →
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молодим науковцям

У Політехніці — нова іменна стипендія
В Інституті телекомунікацій, 

радіоелектроніки та елек-
тронної техніки, в аудиторії 
ім. Величка 31 травня відбу-
лося вручення іменної сти-
пендії ім. Зіґмунда Блувбан-
да — випускника Львівської 
політехніки.

Гостя та учасників зустрічі 
привітав проректор Дмитро 
Федасюк, який подякував за 
співпрацю, вклад у розвиток 
матеріально-технічної бази уні-
верситету, підтримку молодих 
науковців, а також керівництво ІТРЕ.

Доктор Блувбанд — провідний 
світовий експерт у галузі надійності, 
безпечності та якості. З 2001 року — 
почесний член Американського това-
риства якості — ASQ, з 2009 — дійсний 
член Міжнародної академії якості 
(США).

Політехніку закінчив із відзнакою 
в 1969 році, 1974 року захистив канди-
датську дисертацію. В 1974-му закінчив 
механіко-математичний факультет 
Франкового університету. З 1984-го — 
засновник і президент ALD Group (Із-
раїль — США).

У 2006 році Зіґмунд Блувбанд заві-
тав до альма-матер із подарунком — 
ліцензійним програмним забезпечен-
ням своєї компанії, аби створити в ІТРЕ 
центр надійності. Приїжджав також із 
лекціями, які збирали вщерть заповне-
ні аудиторії. Організовував стажування 
для викладачів.

Цього разу він вирішив заснувати 
іменну стипендію для успішних студен-
тів, аби стимулювати їх зацікавлення нау-
ковою та навчальною діяльністю, створи-
ти атмосферу творчого співробітництва. 
Мета заснування стипендії — формуван-
ня наукової спільноти майбутніх фахівців 
у галузі оцінки і забезпечення надійності 
та безпечності складних систем із ви-
користанням сучасних методологій та 
програмних засобів.

Важливо: ця стипендія не тільки 
для студентів ІТРЕ, а для всієї Полі-
техніки. Її можуть отримувати спудеї, 
починаючи з 3 курсу, та аспіранти всіх 
напрямів навчання та спеціальностей.

Рішення про висунення на при-
судження іменної стипендії Зіґмунда 
Блувбанда приймається на засіданні 
науково-методичної ради ННІ за по-
даннями завідувачів кафедр. Кінцеве 
рішення про присудження стипендій 
приймає керівництво компанії A.L.D., 

а також визначає їх кількість 
і розмір.

Цього року стипендію отри-
мали аспіранти ІТРЕ — Андрій 
Мащак, Олек сандр Шкілюк, 
асистент Ігор Кулик.

Вимоги до робіт, які пода-
ються на стипендію:

• робота повинна містити 
дослідження складної тех-
нічної системи з точки зору її 
надійності, безпечності, забез-
печення життєвого циклу, тех-
нічного обслуговування тощо;

• об’єктом розгляду може 
бути довільна технічна система чи 
пристрій;

• всі дослідження системи по-
винні бути здійснені за допомогою 
програмного забезпечення RAM 
Commander. Це ПЗ є в навчальному 
комп’ютерному центрі Львівської по-
літехніки (ауд. 409 та ауд. 508 — Лабо-
раторії RAM Commander). Демонстра-
ційну версію програми, документацію 
з її застосування можна отримати за 
адресою http://www.aldservice.com/
en/download/download-reliability-and-
safety-software.html.

Роботу, виконану англійською мо-
вою, разом із відомостями про автора 
(авторів) англійською мовою (а також 
запитання, які виникають) слід надси-
лати на адресу lozirkovsky@lp.edu.ua. 
Додаткова інформація — на сайті 
„Наука“.

Тетяна ПАСОВИЧ

Пропозиції щодо зміни структур-
них підрозділів ННІ з орієнтацією на 
підготовку магістрів не розглядалися, 
оскільки ще не ухвалено новий Закон 
„Про вищу освіту“.

Розділ 3 „Інноваційно-освітня ді-
яльність“ містить, зокрема, пункти, які 
стосуються розробки положення про 
організацію навчального процесу на ОКР 
магістр та доктор філософії і створення 
наскрізних навчальних програм підго-
товки. Проекти положень розроблено, 
однак остаточна їх редакція повинна 
враховувати зміни державної політики 
у сфері вищої освіти, які на сьогодні 

невизначені. Робота щодо розвитку 
дистанційного навчання студентів та 
слухачів і їх програмне технічне та ме-
тодичне забезпечення перебуває на 
початковій стадії. Зокрема, здійснюється 
наповнення ВНС навчально-методични-
ми комплексами навчальних дисциплін. 
Розроблено систему стимулювання сту-
дентів за навчання й наукові досягнення, 
Положення на стадії розробляння.

Триває робота над створенням між-
дисциплінарних науково-навчальних 
комплексів за пріоритетними напря-
мами розвитку університету.

Через брак цільових коштів 2012 
року не завершено ремонтні роботи 

та технічне переоснащення навчально-
геодезичного полігону в м. Бережани.

На стадії опрацювання — ство-
рення служби моніторингу, опера-
тивного обліку та контролю ефек-
тивності використання матеріаль-
но-технічних ресурсів університету. 
Розробляється проект створення на 
базі комп’ютерних класів університету 
обчислювального кластера.

На початковій стадії є і виконання 
розділу 9 „Міжнародна співпраця та 
інтеграція у міжнародний освітній 
і науковий простір“.

Тетяна ПАСОВИЧ

із головної зали

Університет розвивається, політехніки перемагають
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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п’ята пара

„Це життя не для того, щоб нити“

Це той випадок, коли на п’яту пару 
нікого заганяти не треба — на лек-

цію відомого експерта з менеджменту 
Павла Шеремети „Україна: у пошуку 
блакитних океанів“ минулої середи зі-
бралась повнісінька аудиторія — і сту-
денти, і викладачі.

Попри те, що це була пара, а лектор — 
експерт-економіст, йшлося не так про 
економіку, то була не тільки теорія і да-
леко не лише для економістів. Говорили 
про різне — музику й економіку, Леді Ґаґу 
й Apple, етику праці та маркетинг, Україну 
й Малайзію (уряд якої консультував Павло 
Шеремета)… Але насправді йшлося про 
„ключові фактори успіху“ — персонально-
го, бізнесового, успіху міста чи всієї країни. 
Тож із однаковим інтересом гостя слухали 
представники різних інститутів і фахів; дех-
то, до речі, прийшов послухати його ще раз 
(недавно економіст виступав на „Вулич-
ному університеті“). Власне, в Політехніці 
Президент Київської школи економіки, 
радник міського голови Львова з питань 
стратегії розвитку гостював уперше.

Ініціатива організувати „тренінг, 
який би об’єднав усіх студентів“, виникла 
в середовищі самих же спудеїв. Перед 
лекцією присутніх привітали організатори 
п’ятої пари — політехніки Анатолій На-
дольський (в. о. голови Колегії та проф-
бюро студентів ІГДГ), Юрій Панчишин 
(BEST). Ініціативу схвально оцінили за-
відувач кафедри економіки підприємства 
та інвестицій Василь Козик і начальник 
управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР 
Володимир Шнайдер. Як пояснює Анато-
лій Надольський, Павла Шеремету запро-
сили, бо це цікава, успішна, досвідчена 
людина, яка має повагу серед студентів.

Гість розпочав із того, не „хто винен“, 
а „що робити“ — „що можемо робити ми 
з вами у відносно не простих, але і, чесно 

кажучи, не особливо складних обстави-
нах“. Як каже економіст, вміння „зчитати 
соціальну ситуацію і зрозуміти, як діяти 
далі, — ось що визначатиме успіх у ХХІ сто-
літті“. Павло Шеремета радить починати 
з того, що нічого скаржитись, бо насправді:

— Нам неймовірно пощастило, що 
ми є незалежна країна, що немає війни, 
що ми маємо голову, що є дивовижний 
технологічний прогрес, маса різних ро-
зумних людей, що ви можете вчитися — 
тут, вдома он-лайн і так далі.

Позитивний настрій на старті є нео-
дмінним для досягнення мети, запевняє 
економіст. „Це життя не для того, щоб 
нити,“ — каже він і дає на вибір два ва-
ріанти — „скиглити, як 2/3 народу, або 
думати конструктивно“. Павло Шеремета 
намалював кілька альтернатив для Укра-
їни: конкурувати з Китаєм щодо „складе-
но“, з Каліфорнією — щодо „розроблено“ 
або ж розвивати металургію і відтак дедалі 
більше поринати у смог… Проаналізував-
ши кілька історій успіху (Apple чи оркестр 
диригента Андре Рью), лектор пояснив 
присутнім, що в сучасному світі все ви-
рішують маркетинг та інновації. До того ж 
починати варто з „підприємства“ власного 
„Я“ і того, що воно продукує для світу, від 
вміння позбутися всього зайвого (з голови, 
порядку денного, робочого столу) і креа-
тивити. Це і є пряма дорога до „блакитного 
океану“ — ринкового простору нових ви-
дів індустрії, де попит не відвойовується, 
а створюється, де немає конкуренції, але 
є великі можливості для зростання.

Присутнім зустріч сподобалася. Анато-
лію Надольському найбільше заімпонува-
ла ідея про позитив на старті як запоруку 
успіху на фініші. Студент сподівається, що 
такі „п’яті пари“ будуть ще, і люди, котрі 
реалізували себе в житті, поділяться до-
свідом із молодим поколінням.

Ірина ШУТКА

коротко

у рейтингу вишів „Топ-200 укра-
їна“ у 2013 році Львівська 
політехніка посіла 8 місце. 
Порівняно з минулим та двома 
попередніми роками, універ-
ситет покращив свій результат 
на три позиції. Проект із визна-
чення рейтингів університетів 
України III – IV рівнів акредитації 
„Топ-200 Україна“ виконує між-
народна група експертів у співп-
раці з Європейським центром 
вищої освіти ЮНЕСКО-CEPES та 
центром міжнародних проектів 
„Євроосвіта“.

у Львівській політехніці визна-
чили переможців конкурсу 
„Найкращий молодий науко-
вець року“. За результатами 
2012 року, в кожному інституті 
переміг один молодий учений, 
відтак кожен із 16 отримає 
диплом та премію у розмірі 
2 тисячі гривень. Докладний 
перелік переможців на сайті 
„Наука“ http://nauka.lp.edu.ua/
fileadmin/nauka/files/Prikripleni_
novini/2013/traven/21-2-10.pdf.

Серед 320 переможців VII за-
гальнонаціонального конкурсу 
Стипендіальної програми 
„Завтра. Ua“ Фонду віктора 
Пінчука — 10 політехніків. 
Упродовж року всі студенти-
переможці отримуватимуть 
щомісячну стипендію роз-
міром 942 гривні та підтримку 
в реалізації індивідуальних 
науково-дослідницьких і со-
ціально-економічних ініціатив. 
Крім цього, стипендіати актив-
но долучатимуться до про-
ектів Фонду, PinchukArtCentre 
та Ялтинської Європейської 
стратегії.

у жовтні в україні пройдуть 
заходи з нагоди святкування 
140-річчя заснування НТш. 
Зокрема, планують провести 
офіційну ювілейну академію 
в Національній опері та між-
народну наукову конференцію. 
Як повідомив голова НТШ, 
доктор філології, доктор істо-
ричних наук Олег Купчинський, 
є пропозиції, щоб створити 
медаль, присвячену140-річчю 
товариства.

За матеріалами інформагенцій
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Особливу увагу доповідач 
звернув на вступників з-за 
кордону. На час зустрічі 
у Мін’юсті саме розглядали 
наказ МОН щодо деяких 
змін до умов прийому.

На нараді йшлося про 
нові підходи до формування 
і розміщення держзамов-
лення, що реалізовуються на 
основі відповідних постанов 
Кабміну (№363 і №346 від 
20.05.2013), спрямованих 
на реалізацію ЗУ „Про фор-
мування та розміщення 
державного замовлення на 
підготовку фахівців, науко-
вих, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підви-
щення кваліфікації та пере-
підготовку кадрів“. Цьогоріч 
розпочинають реалізацію 
цих документів. Тож голов-
ною особливістю вступної 
кампанії буде те, що цен-

тральні органи виконавчої 
влади, котрі мають у підпо-
рядкуванні виші, розмістять 
держзамовлення на кон-
курсних засадах. Кожен та-
кий орган повинен створити 
конкурсну комісію, яка роз-
глядатиме пропозиції щодо 
обсягів прийому, при цьому 
керуватиметься низкою кри-
теріїв (наприклад, середній 
бал ЗНО вступників вишу 
попереднього року, кадрове 
забезпечення, академічна 
мобільність, ін.). Затверджені 
обсяги держзамовлення на 
2013-й передбачають, що 
на програму молодшого 
спеціаліста прийде 76,6 тис. 
осіб (на відсоток менше, ніж 
у 2012-му). Порівняно з мину-
лим роком дещо зменшили 
обсяги прийому й на бака-
лаврат і магістратуру. Харак-
терно, що на журналістику, 
право, мистецькі напрями 

набір скоротили, а от на ІТ 
й технічні, як металообробка, 
машинобудування, електро-
ніка, — навпаки, збільшили. 
Найбільшу частку має педа-
гогічна освіта. На більшості 
напрямів і спеціальностей, 
як припускають, конкурсна 
ситуація буде спокійною, 
труднощі ж, очевидно, не 
оминуть економічні й окремі 
гуманітарні напрями, ме-
неджмент, право: „тут місць 
дадуть менше, ніж ми про-
сили“.

Представник „Інфоре-
сурсу“ Дмитро Єльченко 
розповів про функціону-
вання і структуру Єдиної 
державної електронної бази 
з питань освіти — єдине 
джерело достовірної ін-
формації про одержувачів 
і надавачів освітніх послуг 
в Україні. Цей інформацій-
ний ресурс запровадили 

минулого року, його вдоско-
налюють. Микола Фоменко 
наголосив на необхідності 
забезпечити стабільний 
контингент адміністраторів 
цієї бази у вишах.

Серед завдань вступної 
кампанії представник МОН 
виокремив такі, як своєчас-
не оприлюднення правил 
прийому на сайтах вишів, 
роз’яснювальна робота, 
виконання встановлених 
обсягів держзамовлення, 
прозорість і публічність 
конкурсів зарахування, ін. 
Щодо прогнозів: йдеться 
про збільшення кількості 
тих, хто хоче здобути дру-
гу вищу освіту (цьогоріч 
таких — понад 20 тис.), 
зростання контингенту іно-
земців. Загалом очікується 
350 – 360 тис. вступників.

Ірина ШУТКА

безпека

Захищаючи інформацію, оберігаємо людину

Друга Міжнародна на-
уково-технічна конфе-

ренція „Захист інформації 
і безпека інформаційних 
систем“ у Львівській по-
літехніці в останні дні вес-
ни — 30 та 31 травня — спо-
нукала науковців із України 
та Польщі до продуктив-
ного тематичного полілогу 
й результативних дискусій.

Конференція проходила 
під патронатом Міністер-
ства освіти і науки України, 
а її безпосередніми ор-
ганізаторами традиційно 
були Львівська політехніка, 
зокрема кафедри захисту 
інформації і безпеки інфор-
маційних технологій ІКТА, 
Рада молодих учених уні-
верситету, а також Інститут 
прикладних проблем меха-
ніки і математики ім. Я. Під-
стригача НАН України.

Понад сотня науковців 
з’їхалися до Львова, щоб під 

час пленарного та 4-ох сек-
ційних засідань обговорити 
багато важливих проблем. 
Серед них — управління 
інформаційною безпекою, 
захист інформації в інфор-
маційно-комунікаційних 
системах, криптографічні та 
стеганографічні методи за-
хисту інформації, технічний 
захист інформації тощо.

— Інформаційні системи 
і технології стали однією 
з основ для діяльності ме-
діапростіру, політики, дер-
жавних установ, де накопи-
чуються потужні бази даних. 
Тож їхні проблеми і без-
пека стосуються кожного 
громадянина. З 2004 року 
в Політехніці діє важли-
вий підрозділ — Західний 
регіональний навчально-
науковий центр захисту ін-
формації. Вирішуючи багато 
науково-технічних проблем, 
він став потужним інстру-
ментом у створенні системи 
інформаційного захисту для 
установ Західного регіону 
та одним із джерел доходів 
для університету. Першими 
в регіоні фахівці створили на 
базі центру й днями атесту-
вали комплексну систему 
захисту інформації другого 
класу, — наголосив під час 
відкриття конференції про-

ректор із наукової роботи 
професор Зорян Піх.

Від імені співорганізато-
рів учасників конференції 
привітав також заступник 
директора Інституту при-
кладних проблем механіки 
і математики ім. Я. Підстри-
гача НАН України професор 
Володимир Пелих.

Під час закриття наукової 
зустрічі, крім традиційного 
прийняття ухвали та заслу-
хання звітів керівників сек-
цій, відбулося нагороджен-
ня молодих науковців за 
кращі доповіді, представле-
ні на конференції. Сувенірну 
друковану продукцію з рук 
керівника кафедри захисту 
інформації ІКТА професора 
Валерія Дудикевича отрима-
ли Юрій Дрейс (Житомир), 
Лідія Макутоніна (Харків), 
Марія Ляшенко (Львів) та 
Наталя Лужецька (Львів).

Анна ГЕРИЧ

гаряча пора

Вступна кампанія — 2013: завдання і прогнози
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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victory

Найсильніші мовознавці — у Львівській політехніці

Студентка третього курсу 
Інституту економіки та 

менеджменту Львівської 
політехніки Тетяна Стадник 
виборола перше місце се-
ред студентів-нефілологів 
у ХІІІ Міжнародному кон-
курсі знавців української 
мови імені Петра Яцика. 
Про підготовку, напружене 
змагання і плани на май-
бутнє дівчина радо розпо-
віла читачам „Аудиторії“.

— Таню,  звідки  Ти  так 
добре  знаєш  українську 
мову?
— Я навчалася у львівській 
школі № 49. Після 9 класу 
нас поділили за гуманітар-
ним та економічним про-
філями. Звісно, я вибрала 
гуманітарний клас, але 
це лише означало, що на 
один урок української мови 

в тиждень було більше. 
В нас були чудові вчителі. 
У школі, крім української 
мови і літератури, я любила 
й математику, брала участь 
в обласних і міських олімпі-
адах з історії, хімії, фізики…

— Чи вперше береш участь 
у конкурсі мово знав ців?
— Ні, я конкурсантка з шос-
того класу! Кожного року 
здобувала призові місця 
на обласному етапі, але 
у всеукраїнському мені не 
щастило. Я закінчила шко-
лу і мріяла вступити на фа-
культет журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, але не 
мала творчого доробку. 
Коли не вдалося стати сту-
денткою бюджетної форми 
навчання, вирішила спробу-
вати себе в іншому. Доволі 

несподівано навіть для себе 
вступила на економіку. На 
жаль, у Політехніці укра-
їнську мову ми вивчали 
лише півроку на першому 

курсі. Але саме викладачка 
Оксана Григорівна Литвин 
заохотила мене надалі бра-
ти участь у конкурсі імені 
Петра Яцика. Я собі думала, 

що студенти вже не можуть 
цього робити, сумнівалася, 
чи не втратила рівень знань, 
бо від незалежного оціню-
вання дещо призабулося. 
Українську мову потрібно 
вивчати і повторювати по-
стійно. Особливо забува-
ються винятки. На першому 

курсі я посіла 3 місце в об-
ласті, на другому — дру-
ге, і от цього року пере-
можниця всеукраїнського 
етапу конкурсу в номіна-
ції студентів-нефілологів. 
Мій шлях до перемоги був 
справді довгим і нелегким, 
та я була наполеглива. На 
першій сходинці вже й зу-
пинюся — хочу піти з най-
вищою нагородою, як це 
роблять спортсмени.

— Наскільки  складними 
були завдання цьогоріч на 
всеукраїнському етапі?
— Перші кілька років на 
конкурсі були завдання 
з української мови та літе-
ратури. Потім від літератур-
ної частини організатори 
відмовилися. Цього року 
на обласному етапі не було 
творчого завдання, а на 

всеукраїнському пропону-
вали написати міркування 
щодо китайської мудрості 
„Краса змії в її шкірі, краса 
людини в її серці“. Мені чо-

мусь важко даються твори, 
тому цього разу я написа-
ла вірш на запропоновану 
тему. Очевидно, журі він 
сподобався. Ще одне за-
вдання стосувалося пояс-
нення українських прізвищ 
із погляду їхнього похо-
дження. Також треба було 

правильно написати слова, 
до поданих слів підібрати 
синонімічні конструкції, які 
використовуються в ділово-
му мовленні, та виправити 
помилки у запропонованих 
реченнях.

— Хто  і  чим  нагородив 
Тебе 15 травня в київсько-
му Національному акаде-
мічному театрі ім. Івана 
Франка,  де  вітали  пере-
можців конкурсу?
— Диплом переможця 
я отримала з рук голови 
журі Павла Гриценка. Та-
кож мені дісталася Прези-
дентська стипендія в роз-
мірі 1100 гривень щомісяця 
і різні книги. Цього року 
було багато фінансових на-
город. Свої премії встано-
вили Богдан Бенюк, Ірина 
Фаріон, Павло Мовчан та 
багато інших меценатів і ор-
ганізацій, які підтримують 
конкурс. Кілька грошових 
нагород вручала перемож-
цям та педагогам від імені 
Юлії Тимошенко її донька 
Євгенія.

— Якщо економічна спеці-
альність для Тебе є випад-
ковою, то, може, Ти вже 
задумала кинути її одразу 
після закінчення універси-
тету?
— Ні. Я хочу вступити до 
аспірантури ІНЕМ і стати 

економічним журналістом. 
Тому зараз планую про-
йти десь курси чи вступити 
на магістерську програму 
з журналістики. Фахові оцін-
ки економіста знадобляться 
будь-якому виданню.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

Від 2010 року Міністерство освіти і науки України відмовилося 
бути співорганізатором конкурсу ім. П. Яцика. Відтоді 
ним стала Ліга українських меценатів під керівництвом 
Володимира Загурія, а одним із натхненників є письменник 
і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 
щороку стартує 9 листопада, в День української писемності 
та мови, і проходить у чотири етапи за олімпійською системою: 
шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. 
У конкурсі беруть участь особи, які знають українську мову 
і послуговуються нею.
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голос із приймача

„З вами Галинка Лірник!“ — щодня радіоведуча Галина Лірник вітає слухачів „Львівської хвилі“ у програ-
мах „вітай.крапка.Цьом“ і „Друга кава“. Слухаючи її ефіри, кожен розуміє, що ведуча розмовляє саме 

з тобою, звертається до тебе. Нещодавно ця журналістка отримала найбільше смс-голосів в акції „RIa-Львів“ 
„Люди Львова — Золотий Львів“ — і перемогла в номінації „радіоведуча року“. Сьогодні, у День журналіста, 
Галинка розповідає про радості і складнощі своєї професії

„З вами Галинка Лірник, доброго дня!“

— Галинко,  закінчивши школу, ти 
вже знала, ким хочеш стати?
— Насправді після дев’ятого класу я хо-
тіла йти в МАУП, думала, офіс-менедже-
ром буду. Пішла до репетитора з україн-
ської мови, яка викладає на факультеті 
журналістики. Вона каже: може, спро-
буєш до нас вступити, в тебе є всі дані. 
Так, здавалося б, абсолютно випадково 
я потрапила на журналістику.

— А як же стартувала Твоя кар’єра 
на радіо?
— Після Помаранчевої революції 
я працювала на одну громадську ор-
ганізацію, розсилала інформацію. 
Заходжу якось на сайт „Львівської 
хвилі“ подивитися новини, чи нас 
згадували, дивлюся оголошення „Не 
хочеш стати ді-джеєм?“ — думаю, 
треба обов’язково подзвонити. А ще 
до цього я працювала в інтернет-до-
віднику, директор якого була знайо-
ма з Влодком Лучишином, каже: ти 
вчишся на радіожурналістиці, можеш 
піти, спробувати себе. Тоді вони якраз 
набирали молодь.

— А свій перший ефір пам’ятаєш? 
Які враження були?
— Я навіть не мріяла про ефір. 
А якось Влодко каже мені: „В суботу 
сідаєш на ефір“. Прийшов цей день, 
виходимо в ефір, Андрій Антонюк 
так типово: „Доброго ранку вам усім, 
аааа! Ранок, субота!!!“, я таким же то-
ном: „Доброго ранку вам усім!!!“. То 
смішно було, бо не вміла нормально 
володіти голосом, але потім, з часом, 
усе змінилося.

— А зараз у прямому ефірі курйози 
часто трапляються?

— У програмі вітань бувають всякі 
люди, і матюк в ефір можуть кинути, 
або свідомо телефонують і, скажімо, 
в ефірі називають іншу станцію. З цим 
нічого не зробиш, треба вміти все на 
жарт перевести.

— Що є найважчим у роботі радіо-
ведучого?
— Щодо найважчого, то колись різні 
неадекватні люди дзвонили, образли-
ві речі говорили — я плакала і казала, 
що не витримую. Але якось до нас на 
інтерв’ю приходив психотерапевт, по-
слухав і каже: „Дівчинко, не зважай, 
просто посмійся з того та й все“. Радіо-
ведучому треба мати „хапку“, чути лю-
дей, вміти ухилятись від образливих 
слів, залишатись спокійним.

— А як налаштовуєшся перед вихо-
дом в ефір?
— Ми не пишемо собі сценарії, не ма-
ємо заготовок. Якщо в мене рубрика 
„Історія однієї пісні“, то, логічно, я шу-
каю кавери, готуюся, але якихось про-
писаних текстів немає, тому що цін-
ність нашого розмовного радіо саме 
в щирості.

— Ти ще вдосконалюєш свої оратор-
ські здібності?
— Вже ні, хоча розумію, що треба. 
В університетські часи до нас приходи-
ли з театру Заньковецької, („вдихаємо, 
набираємо повітря, повільно видиха-
ємо…“), дехто ходив у школу оратор-
ської майстерності „Аґрус“, але кажу — 
все з часом, з досвідом назбирується.

— Не хотіла б спробувати себе в ін-
шому руслі, наприклад, на телеба-
ченні?
— Це зовсім не моє. Я не вважаю себе 
дуже фотогенічною. І мені подобається, 
що на радіо передаєш усе емоціями, 
більше хапає за живе, а телебачення — 
це картинка. Ще я озвучувала декілька 
серій мультсеріалу „Час пригод“. Озвуч-
ка, дубляж — це те, в чому я шалено 
хочу розвиватися, це моя мрія.

— Може, є якась формула, як стати 
успішним у своїй професії?

— Є: це прагнення до саморозвитку, 
праця над собою, щирість.

— Що робити тим, у кого є великі 
амбіції і бажання? Чи можна потра-
пити на радіо і ТБ без зв’язків?
— Я ж влаштувалася! І на ТБ, навіть 
на загальнонаціональні телеканали, 
багато знайомих влаштувалися без 
зв’язків. Потрібно просто не боятися 
пропонувати себе, власні ідеї, дивува-
ти чимось. І бути особистістю, не на-
магатися когось наслідувати.

— А  які  плюси  та  мінуси  вашого  
радіо?
— Немає мінусів. Мені всі друзі за-
здрять, тому що маю відносно віль-
ний графік (хоч, звісно, крім ефіру, 
є ще багато іншої роботи). Дружній, 
фантастичний колектив, наші корпо-
ративи — то просто бомба. Я в сво-
їй сорочці, тобто в своїй атмосфері. 
І перспектива розвитку є. От Влод-
ко спочатку був радіоведучим, те-
пер — програмний директор, робить 
авторські програми. Авторська про-
грама — це досягнення. Коли мені 
дозволили робити програму для 
жінок, це було щастя. Але це — не 
на раз, два, три; треба ходити, ви-
ношувати, інколи навіть місяцями… 
„Хвиля“ для багатьох діджеїв ста-
ла початковою ланкою, нині дехто 
в Києві, за кордоном, навіть в Аме-
риці. Але є й такі, хто великі міста не 
сприймає, кому і тут затишно.

— Кілька порад людям, які зараз пе-
ред вибором майбутньої професії?
— У жодному разі не робити послу-
гу батькам. Якщо все-таки вступили 
і відчуваєте, що то не ваше, не бійтеся 
змінювати, принаймні на курси якісь 
піти і розвиватись в іншому руслі. Буде 
вища освіта — добре, але не треба за-
циклюватись лише на ній. Не йти по 
прямій — а розвиватись. Як дерево 
росте, розгалужується: гілка-гілка-гіл-
ка і від них ще відгалуження — треба 
бути таким деревом та рости.

Спілкувалася Марічка ЧИСТЯКОВА, 
студентка другого курсу ІНПП 
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отака історія…

„Рильський вільний  
і Рильський пригноблений“

Голос сумління  
і спроби спротиву

Після тріумфальної популярності „Піс-
ні про Сталіна“ кар’єра Рильського, 
здавалось би, пішла вгору. Нагоро-
джуючи його орденами і державними 
преміями, влада дала зрозуміти, що 
старі гріхи простила й належно оці-
нила співпрацю. Та не варто думати, 
що від цього полегшало життя поета. 
Автори „Таємниць письменницьких 
шухляд“ наводять рядки з мемуарної 
поеми „Память“ київського поета Івана 
Єлагіна:

Рыльский был в фа воре.  
Перед тем

Погибал почти уже совсем
И ареста ожидал не раз.
„Песнею о Сталине“ он спас
Жизнь свою и спас свою семью.
Как-то чай у Рыльского я пью.
Кто-то „Пес ню…“  

вскользь упомянул.
Рильський встал, с двигая  

резко стул:
„В доме у повешенного, брат,
О веревке вслух не говорят!“

А ось ще один цікавий епізод із життя 
Рильського, який свідчить про те, що він 
був спроможний на непокору і відчай-
душні чесні вчинки. Восени 1940 року 
вчинив самогубство відомий тоді про-
заїк Вадим Охременко — сусід по Роліту 
і добрий приятель поета. Та чомусь 
влада не дозволила віддати останню 
шану небіжчикові (не було ані некролога 
в газеті, ані навіть повідомлення про 
смерть), заборонила встановлювати 
труну в Спілці і промовляти коло моги-
ли. Версій причини цього суїциду було 
багато, та найімовірнішою дослідники 
вважають те, що від Охременка зажа-
дали шпигувати за Рильським, на що він 
не зміг погодитися, і тому обірвав своє 
життя сам.

Богдан Рильський залишив такі спо-
гади про цей похорон: „Коли траурна 
процесія, що йшла за труною, встанов-
леною на кінному катафалку, повернула 
на вулицю Ворошилова і порівнялася 
з будинком Спілки письменників, батько 
вибіг наперед і всіх зупинив. По якійсь 
хвилі тут, біля труни друга, він ска-

зав коротку промову, 
йому присвячену. По-
тім, так само всупереч усім заборонам, 
виголосив своє прощальне слово на 
цвинтарі…“.

Орденоносець 
у вишиванці

У роки воєнних дій на території України 
під час Другої світової війни Рильський 
перебував в евакуації — спочатку 
в Уфі, а потім у Москві. Тоді він написав 
„Слово про рідну матір“ і багато інших 
патріотичних творів, які підтримували 
бойовий дух на фронті і в тилу. 6 лютого 
1943 року він став кандидатом у члени 
ВКП (б), а вже в квітні письменника при-
йняли у члени партії без проходження 
кандидатського стажу. На думку науков-
ця Віри Агеєвої, Москва так поспішала, 
бо талановиті поети, такі як „Тичина 
і Рильський були потрібні для зміцнення 
авторитету партії більшовиків і демон-
страції „монолітної єдності“ радянсько-
го народу, і то якраз тоді, коли з цією 
єдністю не аж так добре складалося“.

Повернувся Рильський до Києва вже 
головою Спілки письменників, академі-
ком, директором Інституту мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії Укра-
їнської академії наук. Та повоєнні десяти-
ліття в житті поета знову були тривожні. 
Безжально-несправедлива критика час 
від часу нагадувала про його „хибну“ ми-
нулу творчість. Знову почалося відкрите 
політичне гоніння. Восени 1946 року його 
попросили написати заяву на звільнення 
за власним бажанням із посади голови 
Спілки письменників України.

На жаль, за всіх цих обставин Риль-
ському доводилося писати різне… Тож 
коли у вересні 1948-го до нього неспо-
дівано завітали представники ОУН і за-
пропонували спрямувати свій талант на 
боротьбу з більшовизмом, поет люб’язно 
почастував їх кавою, навіть подарував 
свою збірку „Вірність“ з автографом, але 
від пропозиції відмовився. І ось що він ска-
зав: „У моїй особі два Рильських — Риль-
ський вільний і Рильський пригноблений“.

І ще одна маленька деталь до його 
портрета: під святковий піджак з радян-
ськими орденами на лацканах Рильський 
одягав українську вишиту сорочку!

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі будеПочаток у числі 17

наш календар

6 червня — День журналіста  
України.

Пам’ятні дати
6.06.1799 — народився Олександр 
Пушкін, російський письменник, 
зачинатель нової російської літе-
ратури.
6.06.1903 — народився Арам Ха-
чатурян, вірменський композитор, 
автор балету „Спартак“.
7.06.1502 — народився Папа Рим-
ський Григорій ХІІІ, якому ми за-
вдячуємо сучасним календарем.
7.06.1843 — помер Маркіян Шаш-
кевич, український письменник 
і громадський діяч, один із заснов-
ників „Руської трійці“.
7.06.1845 — народився Іван Тобі-
левич, український драматург і  
актор.
7.06.1848 — народився Поль Ежен 
Анрі Гоген, французький художник 
і скульптор.
7.06.1853 — народився Олександр 
Мишуга, український оперний спі-
вак світової слави.
7.06.1930 — помер Петро Холод-
ний, український маляр.
7.06.1938 — розстріляли Миколу 
Вороного, видатного українського 
поета.
8.06.1668 — гетьманом України 
обрали Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя Ко-
бринська, українська письменниця 
та громадська дiячка.
8.06.1898 — помер Яків Щоголів, 
український поет-романтик.
9.06.1944 — у концтаборі Заксен-
гаузен гiтлерiвцi закатували по-
ета, члена ОУН Олега Ольжича 
(Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львові відо-
мий композитор i музикознавець 
Василь Барвiнський.
10.06.1836 — помер Андре Марі 
Ампер, французький фізик і ма-
тематик, творець основ електро-
динаміки (відкрив закон взаємодії 
електричних струмів).
10.06.1866 — помер Іван Ваги-
левич, західноукраїнський поет 
i фольклорист, член „Руської трiйцi“.
10.06.1964 — у Москві відкрили 
пам’ятник Тарасові Шевченку.
10.06.1971 — померла Олена Жур-
лива, українська поетеса.
10.06.1976 — помер Роман Куп-
чинський, український поет-пісняр 
і прозаїк.
11.06.1888 — відкриття пам’ятника 
Б. Хмельницькому в Києвi.
11.06.1931 — помер український іс-
торик В’ячеслав Липинський.
11.06.1993 — помер Патріарх УАПЦ 
Мстислав (Скрипник).
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тиждень книги

Жодного дня без читання
У рамках „Тижня книги“ 

у Політехніці щодня від-
бувалися книжково-літера-
турні акції та зустрічі.

Розпочався „Тиждень“ із ди-
тячої книжки: в понеділок 
Видавництво Старого Лева 
представило свої видання 
учням Львівської акаде-
мічної гімназії. У середу за 

участю головного редактора 
культурологічного часопису 
„Ї“ Тараса Возняка відбулась 
презентація нового числа 
часопису під назвою „Філо-
софія галицької кухні“.

П’ятниця запам’яталась 
імпровізованими поетични-
ми читаннями та зустріччю 
з письменником Романом 
Іваничуком. Вірші звучали 

перед головним корпусом 
Політехніки. Кожен охочий 
міг підійти до столика, ви-
брати собі автора і твір — 
Богдан-Ігор Антонич, Ва-
силь Стус, Ліна Костенко, 
Василь Герасим’юк… Сту-
денти до акції долучались 
неохоче; не привабило 
навіть те, що читач ста-
вав учасником дисконтної 
програми й міг отримати 
подарункові картки від Ви-
давництва Політехніки. Чи 
не найактивнішими читця-
ми були викладачі кафедри 
української мови Політех-
ніки Зоряна Куньч та Лілія 
Харчук: декламували твори 
Тараса Шевченка, Степана 
Руданського, Ліни Костенко, 
Івана Малковича… Гарний 
приклад продемонстрували 
і працівники університет-
ського видавництва.

А от наприкінці дня 
у студентській бібліотеці 
з читачами зустрівся відо-
мий письменник, Шевчен-

ківський лауреат, Герой 
України Роман Іваничук. 
Він представив свою нову 
книжку „У корчмі Лисого 
Мацька“. Книжка — ніби 
продовження Іваничукової 
„Кунсткамери“, доповнене 
повістю з його армійського 
життя й документальною 
оповіддю про дипломатич-
ну службу під час 35-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. 
Письменник, якому саме 
минулого тижня виповни-
лося 84 роки, розповів, що 
працює, як раніше, і не чує 
старості. Автор десятків 
книг пригадав, як писав 
змалку, але не думав, що 
буде письменником, а зго-
дом зрозумів — буде, якщо 
не таким, як Іван Франко чи 
Михайло Коцюбинський, 
то інакшим, але буде. Роз-
повів також, що свого часу 
почав писати історичні 
твори, щоб „зберегти або 
повернути людям, осо-
бливо молодим, історичну 

цікаві зустрічі

Дні „Дня“ у Львівській політехніці

У Політехніці є чимало традицій. 
Однією з них уже кілька років по-

спіль — відкриття фотовиставки газе-
ти „День“. Цьогоріч на огляд предста-
вили півтори сотні світлин, відібраних 
із-поміж фоторобіт, що надійшли на 
щорічний Міжнародний конкурс га-
зети. Оглянути виставку та проголо-
сувати за роботу, яка найбільше вра-
зила, можна з 29 травня до 10 червня 
у головному корпусі університету.

Привітати головного редактора та 
ініціатора виставки Ларису Івшину 
прийшло чимало друзів та прихиль-
ників. Серед них і високі гості: голова 
Львівської облдержадміністрації Вік-
тор Шемчук, міський голова Львова 
Андрій Садовий, а від імені керівни-
цтва Львівської політехніки Ларису 
Олексіївну привітав перший проректор 
Володимир Павлиш, наголосивши на 
важливості суспільної роботи, яку про-
вадить редакція газети „День“.

Дні „Дня“ у Львівській політехніці 
відбувалися за підтримки Міжна-

родного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою. Цьогоріч Львів 
став третім містом, де відкрилася ви-
ставка конкурсних робіт „Дня“. Перед 
цим світлини оглядали у Луцьку та 
Донецьку.

Після презентації фотовиставки 
відбулася дискусія „Як здійснити укра-

їнську мрію?“. Обговорення проходило 
в контексті серії книжок „Бронебійна 
публіцистика“. У цій дискусії активну 
участь взяла студентська молодь 
Політехніки та інших вишів Львова. 
Студенти підготували короткі допо-
віді-роздуми.

Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проект

Багатим на бурхливі емоції, обговорення та роздуми — саме таким було 30 травня у Львівській політехніці. 
авторський проект „від книги до мети“ мав особливе ідеологічне забарвлення — презентували збірник 

аналітичних та політичних статей „ватра“ кандидата політичних наук, політика Юрія Михальчишина

„Ватра“, що запалює і надихає

Привітав гостя проректор університету 
Богдан Моркляник, наголосивши, що 
презентована праця покликана нади-
хати нас усіх на творення і побудову 
достойного майбутнього.

— Україна спрагла на аналітичну, 
політичну, інтелектуальну есеїстику. 
Ця книжка — це свідчення зовсім 
інших стандартів у політиці, культурі, 
науці і взагалі в житті, — представила 
видання автор проекту, мовознавець 
та політик Ірина Фаріон.

Юрій Михальчишин розпочав 
свій виступ цитатою вченого, ре-
волюціонера, поета, героя Олега 
Ольжича. Цей вислів, за словами 
доповідача, дає відповідь на за-
питання, що лежить в основі цієї 
книги зокрема, і всієї роботи: „Жива 
віра, що не зупиняється перед жерт-
вами, — та, що перемагає. Тому 
у найчорніший час, блюзнірчий 

час ми залишаємося певні нашого 
остаточного тріумфу“.

— Сьогодні ми вважаємо себе 
тими, хто продовжує справу наших 
попередників, тих десятків і сотень 
тисяч молодих національно свідо-
мих людей, які не померли, а пішли 
в легенду, тих, хто поклав життя за 
українську національну революцію. 
Німецький філософ Мартін Гайдег-
гер сказав: „Традиції не вмирають, 
вони — як квіти, які негода прибиває 
до землі. Але коли сходить сонце, 
вони оживають і підносять голови“. 
Те ж саме стосується і людей, і про-
гресивних думок та ідей, — наголо-
сив політолог. — Збірка „Ватра“ має 
на меті стати промінчиком сонця, 
який пробудить наші давні традиції 
та прагнення здобути мрію, яку в нас 
крали десятиліттями. Ця збірка довго 
йшла до свого читача. Спершу була 
ідея опублікувати винятково наукові 
статті, які в мене накопичилися за час 
моєї академічної роботи. Пізніше ви-
рішив доповнити їх першоджерелами 
забутих європейських та українських 
класиків політології. Спонукнули до 
цього сучасні тенденції дезінфор-
матизації, коли нас привчають ігно-
рувати, замовчувати і забувати. І ці 
забуті імена сьогодні піднімаються на 
поверхню океану знань, ідей, думок, 
мрій, прагнень на сторінках „Ватри“. 
Ці всі матеріали я доповнив сучасною 
українською політичною публіцисти-
кою. І так виникла збірка „Ватра“.

До збірника увійшли переклади 
програмових документів європей-
ських політичних партій антисис-
темного типу міжвоєнної доби, про 

їхню практичну діяльність, твори 
провідних ідеологів українського 
націоналізму та найяскравіших євро-
пейських націонал-революційних ін-
телектуалів. Більшість оригінальних 
матеріалів надруковані українською 
мовою вперше. Ідейно-теоретична 
спадщина українських та іноземних 
класиків доповнена насиченою та го-
стро актуальною публіцистикою мо-
лодих українських авторів сучасності. 
Як зауважив Юрій Михальчишин, до 
збірки увійшли документи політич-
них партій та праці політичних діячів, 
які свого часу у своїх занедбаних 
країнах навели порядок.

— Олег Ольжич, Юрій Липа, Євген 
Маланюк та багато інших прогресив-
них українців йшли наввипередки 
часу. Їхні думки та ідеї роками замов-
чували, замовчують і зараз. Зараз ми 
повинні утвердити пріоритети духов-
них цінностей над матеріальними. 
Ми переживаємо час, який Юрій Липа 
назвав „туга за героїчним“. Майбутнє 
починається сьогодні, і кожен із нас 
спроможний творити його. Зараз час, 
коли відділяється зерно від полови 
і твориться вагоме підґрунтя. Тому 
мусить бути усвідомлення, що нас усіх 
об’єднує не лише місце проживання, 
а спільна мрія. Тому не варто довіряти 
одиницям, а ідеям, які об’єднують 
і гуртують.

Традиційно для таких зустрічей 
було багато запитань від присутніх. 
Щоправда, більшість стосувалися не 
самого видання, а політичної діяль-
ності Юрія Михальчишина.

Наталія ПАВЛИШИН

пам’ять“, яку в радянський 
період було ігноровано 
і яку „плин часу стирає, 
якщо її не підтримувати“. 
Згадав і про університет, 
армію, теплим словом — 
про свою хрещену матір 
у літературі Ірину Вільде 
(Полотнюк), про рідних 
і близьких. Політехніки, 
зокрема просвітяни, по-
дарували письменникові, 

почесному голові облас-
ного товариства „Просвіта“ 
квіти. А потім продовжили 
спілкування у книгарні Ви-
давництва Політехніки, що 
на першому поверсі сту-
дентської бібліотеки: тут всі 
охочі могли придбати нову 
книжку Романа Іваничука, 
взяти автограф.

Ірина ШУТКА
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повернення

Леся Лісовська (Горліс-Горська):  
„У Львові мій дім, бо тут жив батько“

Минулоріч зі США до 
Львова перебралася 

єдина донька автора „Хо-
лодного Яру“ Юрія Горо-
дянина-Лісовського — Леся 
Лісовська, яка народилася 
25 вересня 1946 року — за 
два дні до загибелі батька. 
Вона оселилася поблизу 
будинку, де в 30-х роках 
винаймав помешкання 
письменник, і поставила 
собі чимало завдань.

За „білими 
плямами“ — 
плями крові

Свої спогади про зброй-
ну боротьбу за Українську 
державу під синьо-жовтим 
прапором УНР та чорним 
знаменом Холодноярської 
республіки хорунжий Ар-
мії УНР Юрій Городянин-Лі-
совський писав та вперше 
видав у Львові в 30-х роках 
ХХ століття. Правда про ко-
зацько-селянські повстання 
в Центральній Україні напо-
внювала серця галицької 
молоді ненавистю до ворога 
та бажанням прийти на змі-
ну полеглим холодноярцям. 
„Холодний Яр“ став джере-
лом наснаги для членів ОУН 
і логічно підкреслив без-
перервність і всеохопність 
боротьби нашого народу 
у міжвоєнний період. Може, 
тому, що цей твір відкриває 
очі на недомовки, які ми 
зі шкільних лав звикли на-
зивати „білими плямами“ 
(а насправді то плями крива-
ві й героїчні для українців), 
його ще ніколи не вписували 
до шкільних програм.

Він був духовно 
сильним

Чотири роки після загибелі 
Горліса-Горського дружина 
й дочка письменника жили 
в Німеччині, ще сподіваю-
чись на його повернення. 
Потім Галину запросив до 

Нью-Йорка Василь Гриш-
ко — автор книги про голо-
домор „Москва сльозам 
не вірить: народовбивство 
по-кремлівськи“, публіцист, 
учасник підпілля ОУН, по-
літичний коментатор радіо 
„Свобода“. Там вони одру-
жилися. І тільки коли Лесі 
виповнилося 12 років, мама 
почала розповідати їй про 
батька.

— Мама багато розпові-
дала про батькову вдачу. Він 
був щирою, духовно сильною 
і дуже сміливою людиною, 
хоч і не лідером. Тато завжди 
мав при собі пістолет, був 
фотографом, письменником 
і великим патріотом Укра-
їни. Коли мій вітчим казав, 
що я подібна до батька, то 
я дуже переживала, що його 
нема поруч. Я знала, що тато 
воював, але як виглядала та 
війна, як виглядала Украї-
на, — не знала, а „Холодного 
Яру“ не читала. Вперше цю 
книгу я взяла в руки 20 років 
тому, коли на якийсь час за-
мешкала в мами. Аж приїхала 
сюди, почала спілкуватися 
з людьми, відчувати країну 
і починаю розуміти, як батько 
пов’язаний з Україною. Я шу-
каю дух батька. Особливо 
відчуваю його у Львові, бо він 
тут жив довше, ніж в інших 
містах. Відчуваю, що був тут 
щасливий. Колись я думала, 
що залишуся жити в Непалі, 
де працювала волонтером 
для тибетських біженців, але 

тепер знаю, що тут буде мій 
дім, — каже пані Леся.

„Холодний Яр“  
має бути в школах 

і бібліотеках
— Ви наважилися пересе-
литися в Україну, хоч наша 
держава відстає від рівня 
добробуту і громадянських 
свобод,  які  є  у  США.  Що 
вплинуло на це рішення?
— Я вирішила вернутися 
на батьківщину батьків ще 
3 – 4 роки тому, а з вересня 
2012 року живу у Львові. Став-
лю собі кілька завдань: пере-
видати „Холодний Яр“ у та-
кому вигляді, як він вийшов 
у 1934, 1937 роках, і шукаю 
мецената, який би погодив-
ся ще й безкоштовно розпо-
всюдити книги по школах і бі-
бліотеках усієї України. Також 
прошу в міськради дозволу 
встановити меморіальну та-
блицю на будинку номер 5, 
що на площі Ринок, де меш-
кав і працював над книгою 
„Холодний Яр“ мій батько. 
Від мерії рішення наразі 
нема. Піду ще в історичний 
музей, — запропоную фото 
батька, які збереглися в ро-
дини. Мрію про невеличку 
біографічну довідку про Юрія 
Городянина-Лісовського, 
яку б могли бачити відвіду-
вачі музею. Колись я мала 
мрію перекласти англійською 
мовою „Холодний Яр“, та зна-
ння української в мене доволі 
слабкі: вдома ми спілкували-
ся тільки рідною мовою, але 
з 18 років я користувалася 
лише англійською. Тож за 
переклад книги взялася моя 
донька Мішель-Михайлина, 
а я коригую текст „Холодного 
Яру“, стежу за його повернен-
ням до оригіналу.

— Чому це так важливо 
для Вас?
— За фахом я — філолог. 
Хотіла стати письменницею, 
як батько. Та хоч у мене 

було дуже цікаве життя, 
я їздила по всьому світу, 
так нічого й не написала. 
І батько казав, що нічого не 
написав би, але зламав ногу 
і мусив „сидіти на місці“. Як 
філолог, я вважаю, що дуже 
важливо мати оригінал тво-
ру, хоч не заперечую, що 
поділ на частини і назви до 
них зробили „Холодний Яр“ 
легшим для сприйняття су-
часному читачеві.

Так є по всьому 
світу…

— У квітні Ви вже не впер-
ше побували в Холодному 
Яру. Які враження від цієї 
подорожі?
— З того часу, як я була 
там у 2010 році, з’явився 
пам’ятний знак отаманам-
„холодноярцям“. Я вибра-
ла час, коли відбувалися 
меморіальні заходи з уша-
нування пам’яті отаманів та 
козаків Холодного Яру, щоб 
зустріти людей, яких знаю, 
і тих, які знають про Холод-
ний Яр. Та духу Холодного 
Яру не відчувалося. Було 
важко туди добратися, бо 
держава абсолютно не 
сприяла цьому. Було мен-
ше людей, ніж я сподівала-
ся, і багато суперечок між 
прихильниками різних полі-
тичних партій, які привезли 
свої партійні знамена. Все 
трохи скидалося на цирк. 
Але все ж ліпше, як ніщо…

— Чи не дивує Вас, що ми 
самі не можемо дати ради 
нашим героям, своїй істо-
рії і навіть політичним ре-
аліям, які маємо сьогодні?
— О ні! Ніде нічого іншого 
нема. Кожна країна має свої 
проблеми. Люди прагнуть 
волі і демократичних сво-
бод, а держава старається 
їх звузити. Так є по всьому 
світу, а не тільки в Україні.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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студентські ініціативи

Історія з перших уст

Діяльність та просвітницьку роботу 
профбюро Інституту комп’ютерних 

технологій, автоматики та метрології 
Львівської політехніки неодноразо-
во висвітлювали на сторінках нашого 
тижневика. Та молодь і надалі активно 
працює. Нещодавно активісти студент-
ського самоврядування розпочали нову 
акцію — зустрічі з вояками УПА.

На засіданні профбюро студенти обгово-
рили ідею організувати зустрічі з людьми, 
від яких залежала доля нашої держави. 
Студенти відвідують найстарших упів-
ців, які брали участь у бойових діях, 
були зв’язковими, вели підпільну роботу 
у вкрай небезпечних умовах. Загалом 
обрали одинадцятеро осіб, серед тих, 
хто відіграв ключову роль у національ-
но-визвольній боротьбі. На сьогодні вже 
відбулися зустрічі з Дарією Гусяк (на світ-
лині вгорі), Марією Дужою та Теодором 

Полюшком (на світлині внизу). Ще пла-
нують завітати до Ольги Ільків, Ярослави 
Левкович (дружина генерал-полковника 
Левковича), Олеся Гуменюка, особистого 
лікаря Романа Шухевича Володимира По-
люги та інших.

— Для нас такі зустрічі надзвичайно 
цікаві. Адже з перших уст ми довідуємося 
про обставини, які спонукували молодь 
іти в повстанські лави, робити вибір між 
життям і смертю. Надзвичайно вражає 
те, наскільки національно свідомими 
були ці люди. Це дійсно герої. Адже 
в двадцять років розуміти, що тебе мо-
жуть вбити чи ти будеш змушений здій-
снити самовбивство, щоб не потрапити 
в полон, але таки продовжувати цю ді-
яльність — це мусить бути дуже серйозне 
рішення, — розповів ініціатор зустрічей, 
голова профбюро ІКТА Тарас Крет.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

28 травня „ресурсний центр 
освітніх інформаційних техно-
логій для осіб з особливими 
потребами“ Львівської по-
літехніки спільно з Лоо вГо 
„українська спілка інвалідів — 
уСІ“ презентували перший 
український мультфільм, адап-
тований для незрячих дітей. 
Основою проекту стала класика 
української анімації — муль-
тфільм „Сонячний коровай“. 
Щоб дати незрячим малюкам 
уяву про картину, організатори 
проекту спеціально створили 
так званий тифлокоментар — 
закадровий опис відеоряду, 
відмінний від субтитрів та ауді-
оверсії фільму й аудіокниги.

у Львові з 7 до 9 червня вперше 
відбудеться Ніч храмів, яка 
пройде під гаслом „відкриймо 
душу Львова!“. Триденна акція 
буде наповнена екскурсія-
ми, концертами та духовним 
словом. Свої двері для екс-
курсії відкриє зокрема церква 
Пресвятої Євхаристії, Каплиця 
Розена, храм бл. Климентія 
Шептицького та інші святині 
Львова. Окрім цього, мож-
на буде оглянути виставку 
сакрального мистецтва Колекції 
„Студіон“.

Новий фестиваль „Франко. Мі-
сія“ з 19 до 28 липня мандру-
ватиме Львівщиною. Цей захід 
постав із об’єднання двох вели-
ких фестивалів „Fort. Missia“ та 
„Франко Фест“. Він відбувати-
меться на території оборонних 
фортів Першої світової війни 
в с. Поповичі неподалік Шегинь 
(19 – 21 липня); далі помандрує 
до Нагуєвич, де триватиме 
26 – 28 липня. Вхід на всі захо-
ди фестивалю — безоплатний. 
На фестивалі виступлять відомі 
співаки та гурти, зокрема Nino 
Katamadze (Грузія), Олег Скрип-
ка та Лє Ґранд Оркестр, Кому 
Вниз, Піккардійська Терція… 
Потужними будуть й літера-
турна та мистецька програми. 
Серед письменників-учасни-
ків — Оксана Забужко, Василь 
Герасим’юк, Віктор Неборак, 
Галина Пагутяк, Володимир 
Лис, Юрій Прохасько, Тарас 
Прохасько та багато інших.

За матеріалами інформагенцій

кумир молоді

„Океан“ і його „Земля“

У суботу, 1 червня, у Львові в рамках 
туру на підтримку альбому „Земля“ 

виступив „Океан Ельзи“.

Концерт почався ще в переповненому 
„3а“: автобус гудів, наспівував слова 
знайомих пісень… Живий ланцюг тяг-
нувся до „Арени-Львів“. Концерт, як то 
традиційно, розпочався значно пізніше, 
ніж анонсували.

Були пісні з нового альбому — „На 
небі“, „Стріляй“, „Стіна“ ін. Поміж ними — 
старі-улюблені й добре знані „Майже 
весна“, „911“, „Вище неба“, „Я так хочу“, 
„Зелені очі“… Ці композиції підняли і три-
буни, і віп-зону. Була і лірика, як „Susy“, 
„Коли навколо ні душі…“. Особливою, 
із довгою по-східному медитативною 

прелюдією, була композиція „Друг“. 
Одну з пісень гурт виконав разом із 
учасником телепроекту „Голос країни“ 
Блезом Малабою. Окремі композиції 
лідер „ОЕ“ присвятив своєму батькові та 
рідному Львову. У твіті згодом написав: 
„У рідному місті на прекрасному стадіоні 
понад 30 тисяч співаючих сердець дали 
мені новий стимул… Ви заставляєте йти 
вперед!..“.

Енергії музикантів теж було до неба, 
зоряного і вже недільного. Кілька разів 
їх викликали на біс — вони повертались, 
бо, як казали, теж хочуть ще. Та після 
тригодинного марафону і „Обіймів“ таки 
попрощались. І поїхали далі: тур завер-
шиться восени.

Ірина ШУТКА
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студентський фестиваль

ІЕСК — чемпіони „Весни Політехніки 2013“

Цього року „Весна…“ розтягнулась 
мало не на два місяці. Графік ви-

ступів та інших заходів у межах фести-
валю був настільки щільний, що архі-
текторам довелося виступати за 2 дні 
до гала-концерту. А членам журі — 
обговорювати переможців мало не 
в останню ніч перед нагородженням.

Щастя — кольорове
Перше, на що сподівалися від команди 
Інституту архітектури, — багатьох де-
корацій. Ці очікування, звісно, справ-
дилися. Але архітекторам ще більше 
вдалося вразити бутафорією: один 
із героїв Учений (Назарій Шпільчак) 
демонструє центральній дійовій особі 
Архітектору (Степан Солан) чудовий 
винахід — кишенькову чаєварку. Аби 
на кілька секунд розсмішити глядачів, 
команда добряче попріла над „при-
ладом“ (ціла конструкція з металу 
і дерева), який врешті-решт „зла-
мався“. Стільки праці — задля якоїсь 
миттєвості! Це вразило всіх.

Команда ІАРХ пофілософствувала 
про колір, без якого світ одноманітний 
і нецікавий. Чорно-білі декорації, чорно-
білі люди… „А навіщо виділятись?“ — 
озвучує думку багатьох наших пасивних 
сучасників Творець (Ігор Допілко) і про-
довжує: „Всі люди — архітектори своєї 
долі, але вони рідко цим користуються, 
більшість згасає безслідно“.

Та завжди в нашому світі з’яв ля-
ються постаті, які міркують інакше, 
вони ж збурюють спокійне болото 
байдужості — і змінюють світ на-
вколо. Найбільш сприйнятливі до 

таких активістів (у виставі це донька 
Генерала-команданте Оксана Ярема) 
„заражають“ кольоровими ідеями всіх 
інших. І вже ціле місто повстає проти 
тирана, примушує його піти геть разом 
із вартою. І Архітектор, Поет, Художник 
і всі волелюбні мають свободу.

Чорно-білі  танці  доповнило 
а-капельне виконання дівчатами 
з „Grace“ пісні гурту „Скай“ „Знак 
оклику“, а також „Холодно“ (Оксана 
Ярема) і „Стіна“ Славка Вакарчука 
(Оксана в дуеті зі Степаном Соланом). 
Творчість „Океану Ельзи“ популярна на 
цьогорічному фестивалі. Але переспі-
вувати Вакарчука так само непросто, 
як і багато інших хітів. Та архітекторам 
це вдалося, особливо фінальна „Стіна“ 
у виконанні Степана Солана.

Вистава архітекторів сподобалася 
більшості інших команд. Відтак саме їм 
на гала-концерті дістався один із най-
важливіших кубків — Приз глядацьких 
симпатій.

Найкращих — багато
Хоч усіх, хто не переміг, завжди 
втішають: головне — не перемога, 
а участь, насправді учасники „Весни 
Політехніки“ змагаються за голов-
ний приз — Кубок фестивалю. Та 
це — результат виступу всієї команди. 
І відсутність чемпіонської відзнаки — 
не брак талантів, іноді сума статуе-
ток у різних номінаціях переважує 
перемогу. А головне — у кожному 
концерті є щонайменше один номер, 
вартий уваги, є добрі актори, співаки 
чи танцюристи. Цього року ми почули 

багато справді чудових авторських 
пісень, побачили чимало сучасних 
танців, які поставили студенти. Ко-
мусь сподобались одні виступи, хтось 
у захопленні від зовсім інших, журі 
не завжди поділяє думку глядачів. Та 
й у самій суддівській колегії рішення 
далеко не одностайні, особливо щодо 
переможця.

Сподіваємося, нагороди отрима-
ють найкращі:
• акторка — Наталія Петришин (ІГСН);
• акторка 2-го плану — Олена Середа 
(ІХХТ);
• актор — Андрій Чижевський (ІЕСК);
• актор 2-го плану — Василь Хамуляк 
(ІТРЕ);
• дебют — Віктор Даньковський 
(ІАРХ);
• привітання (візитка) — ІНЕМ;
• гумористичне наповнення — ІКТА;
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• хореографічно-гімнастична поста-
новка — Софія Пікуліцька (ІНЕМ);
• народний танець — Тарас Форись, 
Володимир Маєр (ІППТ);
• бальний танець — Анна Біжок, Ми-
кола Лагойда (ІНЕМ);
• сучасний танець — від арт-студії 
„Art. Age“ (ІППТ);
• музичний супровід — ІАРХ;
• декорації (оформлення сцени) — 
ІГДГ (костюми, спецефекти — просто 
феєрія);
• вокал — Наталя Варцаба (ІНЕМ);
• авторська пісня — Роман Савицький 
(ІЕСК);
• музикант — Михайло Романишин 
(скрипка, ІМФН);
• ведучий — Максим Михалевич 
(ІКТА);
• авторський вірш — Юлія Шпилюк 
(ІБІД);
• бард — Микола Федишин (ІКНІ);
• PR-хід — PR-кампанія (ІКНІ);

• біт-боксер — Андрій Прокопчук (ІТРЕ);
• клоунада — „Маршрутка“ (ІХХТ);
• „Фішка“ фестивалю — кишенькова 
чаєварка (Назарій Шпільчак, ІАРХ);
• сценарист — Тетяна Шаалан (ІХХТ).

Спецномінації:
• від редакційної комісії (Сергій Зва-
рич) — команда ІМФН;
• від Тетяни Пасович — патріотичний 
номер ІХХТ (Уляна Кох);
• від Олександри Прилепської — 
Юлія Сидорович (ІППТ);
• від Ігоря Гулюка — автор текстів 
і пісень Михайло Свалявчик (ІГДГ).
• Гран-прі — ІЕСК.

Перемога — це не назавжди
Минулого змінити не можна. Але 
можна запам’ятати мить, особистість, 
емоцію так, щоб ставало весело від 
згадки про неї.

Такий шанс усім глядачам, які при-
йшли на гала-концерт, дали організа-
тори концерту. У відео „Як усе було“ 
продемонстрували нарізку з репетицій 
і виступів, перевдягань і монтування 
декорацій різних інститутів.

Хотілося б, аби для всіх учасників 
та глядачів цьогорічна „Весна По-
літехніки“ була радісним спогадом, 
а не неприємним осадом. І нехай 
боротьба за чемпіонський кубок ні-
коли не перетворюється на війну між 
студентами. Тому завершу цитатою із 
соцмереж:

Степан Солан: „Весна — це фес-
тиваль, а не бій між інститутами! Ми 
повинні радіти, що у всіх інститутах 
реально є люди, котрим небайдужий 
цей фестиваль! Ми всі зробили багато!!! 
Кожен вартий цієї нагороди!“

Тетяна ПАСОВИЧ, 
член журі фестивалю

короткий метр

Лише „Спроба“ — і вже перемога

У межах фестивалю „Вес-
на Політехніки“ тради-

ційно пройшов конкурс 
короткого метра „Кінопік-
сель“. 23 травня відбувся 
показ найкращих робіт та 
церемонія нагородження 
переможців.

Цьогоріч на конкурс на-
дійшло понад 50 фільмів, 
найбільше — з Києва та 
Львова. Організатори віді-
брали 30 кращих відеотво-

рів, а продемонструвати на 
закритті конкурсу змогли 
лише 15 з них. Як організа-
тори, так і журі відзначають, 
що постійно зростає техніч-
ний рівень конкурсних робіт.

Щороку ширшає геогра-
фія учасників. Зокрема, цього 
року в конкурсі взяли участь 
молоді люди із Запоріжжя, 
Харкова, Севастополя. Але 
всі переможці — зі Львова.

Журі (автор документаль-
них фільмів, телепродюсер 

Люба Сорокіна, оператор, 
співорганізатор фестивалю 
Wiz-Art Чад Зоратлі, поміч-
ник режисера театру імені 
Леся Курбаса, куратор Фес-
тивалю незалежного кіна 
„Кінолев“, куратор Кіноклубу 
„Кінолев“ Андрій Воронов) 
визнало найкращими корот-
кометражки „Спроба“ Івана 
Іщенка (номінація „Най-
краще ігрове кіно“); „The 
Lviv Cup — Spirit Of Karpaty“ 
Богдана Лисика та Віталія 

Небельського („Найкращий 
ролик“); „Чорна заздрість“ 
Ірини Кондратюк і Наталії 
Корнелюк („Найкраща ані-
мація“); „Finita la Tragedia“ 
Айгюль Мінєєвої (спеціаль-
на номінація від ресторану 
імпровізацій „Грушевський 
cinema jazz“ та спеціальна 
номінація від журі).

Всі переможці отримали 
дипломи від журі та призи 
від спонсорів.

Т. П.
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високе мистецтво

Музичними звуками та чарівливим співом 27 травня наповнилася Львів-
ська політехніка. в актовій залі головного корпусу виступали гості 

з факультету культури та мистецтв Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка. Така творча зустріч мистецьких колективів Франкового 
університету з колективами художньої самодіяльності, студентами та 
працівниками Політехніки відбулася вперше

Духовна музика для 
політехніків

Представляв митців музики та хорового 
співу декан факультету культури і мис-
тецтв доктор мистецтвознавства, заслу-
жений діяч мистецтв України Олександр 
Козаренко.

Творча зустріч, яка стала закриттям 
концертного сезону, мала духовний 
характер. Перед глядачами виступав 
камерний оркестр і мішаний хор. Про-
звучали архітвори європейської музичної 
класики.

Послухати гостей прийшли пред-
ставники ректорату на чолі з ректором 
професором Юрієм Бобалом, викладачі 
та студентська молодь. Розпочався захід 
мелодіями Едварда Гріга у виконанні 
струнного оркестру під диригуванням 
магістра факультету культури і мистецтв 
Романа Кресленка.

Особливе звучання мали твори „Бо-
городице Діво“ та „Летів пташок понад 
воду“ у виконанні хору та солістки, 
асистентки кафедр музичного мистецтва 
Іванни Штурмак під батутою старшого 
викладача Марії Камінської. Завершила-
ся концертна програма кантатою в семи 
частинах Антоніо Вівальді.

На завершення ректор Юрій Бобало 
подякував гостям, наголосивши, що Львів-

ська політехніка здавна тісно співпрацює 
з ЛНУ ім. І. Франка в усіх галузях, а цей 
концертний виступ став новим витком 
дружби між університетами. Також ректор 
запросив колектив факультету культури 
і мистецтв на велику сцену Політехніки.

Зі свого боку Олександр Козаренко 
запросив із концертною програмою 
симфонічний оркестр Львівської полі-
техніки.

— Акустика цієї зали створила вра-
ження, що музика воскресла. Це було 
щось надзвичайне, що зворушило мене 
до сліз, — наголосив після виступу за-
ступник декана факультету культури 
і мистецтв, старший викладач Михайло 
Телюк.

— Ми вирішили принести для своїх 
слухачів-політехніків духовну музику. 
А загалом у нас дуже великий репертуар: 
зарубіжна і українська класика, більші 
форми, обробки українських народних 
пісень та багато іншого. Але до цієї акус-
тичної зали дуже пасувала саме духовна 
музика, — розповіла старший викладач 
кафедри музичного мистецтва, хормей-
стер Марія Камінська.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

у Національному музеї 
ім. а. шептицького відкри-
то виставку творів „Сергій 
васильківський. українська 
доля Дикого Поля“. Експона-
ти — зі збірки Харківського 
художнього музею. Виставка 
організована у межах про-
екту „Музей-гість“, реалізація 
якого розпочалась 24 травня 
з відкриття у Харківському 
художньому музеї експозиції 
творів І. Труша „Малярські 
елегії українського неороман-
тика“.

в антикафе Communa — фо-
товиставка оксани Заграй 
„Непал у кольорі“. На 
виwставці представлено 
фото з Катманду, чайних 
плантацій та підніжжя Еве-
ресту. За задумом фотогра-
фа, світлини Непалу мають 
показати глядачеві, що нема 
причин нарікати на тяжке 
життя в Україні, адже в інших 
державах люди живуть у на-
багато гірших умовах.

Львів не спатиме в ніч з 8 на 
9 червня, бо вже втретє тут 
відбуватиметься міжнарод-
ний фестиваль електронної 
музики ULtRaSonIC. На 
„Арені Львів“ музика об’єднає 
українську молодь і най-
кращих ді-джеїв з різних 
куточків Європи. Спеціальні 
гості фестивалю — Orjan 
Nilsen з Норвегії та Swanky 
Tunes з Росії, новий трек яких 
став офіційним саундтреком 
фільму „Форсаж-6“.

у книгарні „Є“ відбулася пре-
зентація книжки сербського 
письменника Мілети Про-
дановича „ультрамарин“ 
(видавництво „Темпора“). Ця 
тепла і мудра книга авто-
біографічна у своїй основі, 
вона — спогади про родинну 
подорож до скарбів епохи 
італійського Відродження. 
Дитячі враження перепліта-
ються з дорослими, а згадки 
про драматичні події в рідній 
країні письменника — з роз-
думами про мистецтво 
і людське життя.

За матеріалами інформагенцій
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Припис-
ка в кінці 

листа
Спортивний 

наркотик
Смажена 
картопля

Прода-
вець ко-
штовних 
прикрас

Кормова частина 
верхньої палуби 

корабля

Вірш 
Т. Шев-
ченка

Біла 
глина

Гірський 
віск Нота

Напівсередній 
нападник у 

футболі

Порода 
службо-

вих 
собак

Мадам 
у романі 
Флобера

Музика з 
посиле-

ним 
звуком

Частина 
теат-

ральної 
вистави

Плід 
незгоди, 
сварки

Міра 
земель-

ної 
площі

Ватажок 
арго-
навтів

Астроло-
гічна 

таблиця 
розмі-
щення 

небесних 
світил

Вигук 
футболь-

них 
фанатів

Сторінка 
книжки, 
де нема 
тексту

На ньому 
літав 

Мюнх-
гаузен

Періо-
дичне 

видання

Казковий 
герой у 
чоботях

Падіння 
води з 
прямо-
висного 
уступу 
річища

Озеро в 
Туреч-

чині

Період 
часу в 
історії 
Землі

Духовий 
музичний 

інстру-
мент

Складні 
окуляри 
з ручкою

Одинич-
ний 

вектор
Десять 

днів

Модель 
FIATа

Орна-
менталь-
на при-
краса

Францу-
зький 

модель-
єр ХХ ст.

Штучно 
створена 

мова

Оптично 
кванто-

вий гене-
ратор

Давньогрецький 
філософ, 

учитель Платона

Вулкан 
на Філіп-

пінах
Руда 
качка

Італійсь-
кий 

письмен-
ник

Гроші 
Лаосу, 
1/100 
кіпа

Ріка в 
Німеч-

чині
Українсь-
кий літак

Найви-
щий 

ступінь 
розвитку

Штат у 
США

Хімічний 
елемент, 
галоген

Крок у 
танці

Запоро-
жець

Грошова 
одиниця 
КитаюЛітера 

грецької 
абетки

Зелений 
лимон

Найкращий період 
у житті людини
(35 — 50 років)

Зобра-
ження 

оголено-
го тіла

Циганка 
М. Ста-

рицького

Персонаж опери 
„Запорожець за 

Дунаєм“

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 17
Горизонтально: 3. Космодром. 7. Пандора. 10. Вандал. 11. Перука. 12. Куратор. 13. Емі-
грант. 17. Тамерлан. 21. Брама. 23. Орґаніст. 24. Епіграма. 25. Кокос. 27. Стриптиз. 
31. Скарабей. 34. Опонент. 35. Ментол. 36. Натура. 37. Орігамі. 38. Ліверпуль.
Вертикально: 1. Комплект. 2. Бонапарт. 4. Ордината. 5. Івасі. 6. Інтер. 8. Сукре. 
9. Манул. 14. Моноліт. 15. Ґорґани. 16. Нагідки. 18. Алхімік. 19. Русалка. 20. Анданте. 
21. Батик. 22. Аверс. 26. Кандагар. 28. Реймс. 29. Пісня. 30. Зоологія. 31. Станіоль. 
32. Ребус. 33. Барак.

J J J

Директор взуттєвої фабрики 
викликає працівника:
― Чому вас вчора не було на роботі?
― Так вчора ж був день залізничника.
― А яку ви маєте приналежність до 
залізниці?
― Та ж моє прізвище Шлагбаум.



18 ч. 18 [2818] 
6 — 12 червня 2013[рЕкЛаМа Та оГоЛошЕННЯ]

експрес-оголошення

вважати недійсними: 
утрачений диплом ВК № 33045259, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Юрківа Андрія Мирославовича;
утрачений диплом Д-1 № 303591, виданий Львів-
ським політехнічним інститутом на ім’я Тертова 
Ігоря Костянтиновича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дверія Миколи Мироновича;
утрачену залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ходинського Олександра Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Банет Ірини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дуди Ігоря Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Свирид Лілії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Хромець Богдана Володимировича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. крушельницької
7 червня — „корсар“ (балет). 18.00.
8 червня — „Травіата“ (опера ). 18.00.
9 червня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 12.00,  

„Есмеральда“ (балет). 18.00.

Національний академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
6, 7 червня — „Мелодії літньої ночі“ (концерт оркестру). 18.00.
8 червня — „Блазні мимоволі“ (прем’єра). 18.00.
9 червня — „ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
10 червня — „Ісус, син Бога живого“. 11.00, 16.00.
11 червня — „останній гречкосій“. 18.00.
12 червня — „Ісус, син Бога живого“. 11.00, 18.00.

камерна сцена
8 червня — „або-або“. 16.00.
9 червня — „актриса“. 17.00.
11 червня — „арт“. 19.00.

Львівський драматичний театр  
імені Лесі українки
9 червня — „великі подвиги маленького ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00, 

„Лісова пісня“. 18.00.

Молодіжний академічний театр  
ім. Л. курбаса
7 червня — „Театр злочину“. 19.00.
8 червня — „апокрифи“. 19.00.
9 червня — „Марко Проклятий, або Східна легенда“. 19.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
6, 7 червня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
9 червня — „все шкереберть“. 12.00, „Чарівне кресало“. 15.00.
11 червня — „Зоряний хлопчик“. 11.00, 14.00.
12 червня — „Попелюшка“. 11.00.

Будинок орґанної та камерної музики
8, 9 червня — Європейські музичні перлини (орґан, флейта). 17.00.

Краєзнавчий центр 
„Паломник“

при Фонді св. володимира запрошує  
в цікаві подорожі на літо 2013

30 червня. Словіта — Унів
Словіта: огляд збережених розписів І. Бойчука в мо-
настирській каплиці, огляд оборонної споруди церкви 
і монастиря Унівської лаври, покладання квітів до могил 
духовних достойників, огляд церкви Сергія Фьодорова.

14 липня. Щирець — Раковець — Вовків
Щирець — місто глибокої історії, пов’язаної з життям 
та діяльністю багатьох визначних осіб. Раковець — чу-
дотворне місце. Вовків — місце діяльності отців Устия-
новича, Мійського, Волинця. Огляд музею. Спогад про 
українського дипломата чеха Ґжеґожа.

21 липня. Дубно. Тараканів форт
Екскурсія по місту, відвідання музею, огляд Тараканового 
форту — стратегічної споруди поч. ХХ ст.

28 липня. Розгірче — Дубина — Кам’янка — Святослав
Село Розгірче: огляд наскельної церкви, чудотворне дже-
рело. Село Дубина: огляд вілли родини Охримовичів. 
Спогад про С. Крушельницьку. Верхів’я ріки Кам’янки, 
водоспад. Бандерівська історія краю. Урочище „Свято-
слав“. Пам’ятник князю Святославу роботи скульптора 
Теодозії Бриж.

4 серпня. Буськ — Підлисся — Новосілки
Буськ — давнє історичне місто. „Українська Венеція“. 
Відпочинок біля витоку ріки Буг. Підлисся — меморіаль-
ний музей Маркіяна Шашкевича. Новосілки — остання 
парафія М. Шашкевича. Місце першого поховання.

Обирайте бажаний маршрут і телефонуйте  
заздалегідь: (032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках 

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 300 200 150 100 50

Примітка: непряма реклама, ювілей-
ні та інші статті на замов лення — 50% 
від тарифів.

На обкла динці  
(повноколірний друк)

Остання сторінка: один блок площею 
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.; 
1 шпаль та — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з викорис-
тан ням матеріалів замовника — 
100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошу-
ку матеріалів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редак-
цією до виготовлення кінцевого зраз-
ка — 300 грн.

Система знижок
За дві публікації одного і того ж ре-
кламного блоку — знижка в розмірі 5% 
від суми замовлення, за три публіка-
ції — 10%, більше трьох публікацій — 
15% від суми замов лення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12,  

кімн. 103. Телефон/факс (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130618.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Ольги МЕЛЬНиК.
На останній сторінці — світлини Ірини ШУТКи.

[рЕкЛаМа Та оГоЛошЕННЯ]

Дирекція Інституту будівництва та інженерії довкілля Національно-
го університету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття 
декану базової вищої освіти доценту Петру Федоровичу Холоду 
з приводу тяжкої втрати — смерті

брата Леоніда.

Дирекція та громадські організації Інституту енергетики та систем 
керування Національного університету „Львівська політехніка“ 
глибоко сумують з приводу передчасної смерті завідувача лабо-
раторії кафедри електричних систем та мереж

Івана Богдановича Прокопця

і висловлюють співчуття родині та друзям покійного.

Колеги і друзі з кафедри електричних систем та мереж Інституту 
енергетики та систем керування Національного університету 
„Львівська політехніка“ глибоко сумують у зв’язку з передчасною 
смертю провідного спеціаліста кафедри 

Івана Богдановича Прокопця

та висловлюють щирі співчуття дружині, дітям та рідним і друзям 
померлого.

Вічна йому пам’ять.

Колектив Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Національного 
університету „Львівська політехніка“ сумує 
з приводу передчасної смерті провідного 
спеціаліста

Ігоря Петровича Дропи

і висловлює співчуття рідним, близьким, 
колегам по роботі та друзям.

Національний університет „Львівська політехніка“,  
Інститут гуманітарних і суспільних наук, Інститут архітектури,  

Видавництво Львівської політехніки

оголошують КОНКУРС 
на найкращий проект пам’ятника книзі

Пам’ятник книги, який постане 
у Львові на території Львівської по-
літехніки, стане не лише окрасою 
міста, але й зможе черговий раз 
нагадати людям про чудові та спо-
кійні години, проведені у спілкуванні 
з книжкою.

Проекти пам’ятника прохання 
надсилати на адресу: 79013, Львів, 
вул. Митрополита Андрея, 5 (IV кор-

пус), кімната 314 або на електронну 
адресу: 

Gorbachon@gmail.com.

Склад проекту:
• план (формат А3)
•  ортогональні креслення  

(формат А3)
• перспектива об’єкта (формат А3)
• макет (основа 50 см × 50 см)

Як подати експрес-оголошення в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від під-
приємств, організацій та приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення (не біль-
ше 25 слів): 
•  комерційного характеру — 50,00 грн.; 
•  про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;

• за експрес-оголошення, виділені в 
рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до 50 
слів — за подвійним тарифом. Екс-
прес-оголошення понад 50 слів — за 
тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох публі-
кацій — знижка 15% від суми замовлення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання оголо шен-
ня — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,  
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Тел. (0322) 258-21-33.




