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Чим особлива сучасна молодь?
„Молодий я, молодий, Повний
сили та одваги. Гей, життя, виходь на бій, — Пожартуєм для
розваги!…“ (П. Тичина). Остання
неділя червня, коли святкуємо
День молоді, присвячена саме
таким енергійним, життєрадісним, повним сили і снаги.
Молодь, особливо студентство,
завжди була і є експериментатором у формуванні світогляду.
Бажання проявити себе в якийсь
особливий спосіб, привернути
до себе увагу і підкорити вищі
вершини, ніж робив це хтонебудь раніше, спонукують до
цікавих пошуків і нових доріг.
Чи легко бути молодим у сучасному світі? Який шлях обрати,
щоб не схибити? Що повинно
бути у житті найважливішим?..
Думаю, перед такою дилемою стояло кожне покоління.
І кожне покоління переживало
шквал критики за свої вчинки
від старших. Хоча сучасний
світ дійсно надзвичайно
багатий на виклики, спокуси
і небезпеки. Тому найважливіше зуміти розрізнити справжні
цінності від фальшивих, не
піддатися модним тенденціям,
втративши те, що є визначальним і вічним.
Зараз, як ніколи раніше, молоді
люди потребують підтримки,
розуміння і доброго взірця.
Якраз у своїй історії ми маємо
чисельну кількість прикладів,
як молодість і відвага ставали
рушійною силою, піднімали
до протистояння і боротьби,
незважаючи на нерівність сил,
політичні обставини і небезпеку.
Але в будь-якому разі, молодість — дійсно найпрекрасніший період життя, коли тобі
хочеться експериментувати,
випробовувати і творити.
Офіційно людина вважається
молодою до 35 років. Але, як
свідчить досвід, насправді це
дуже індивідуально. І молодість — це не віковий чинник,
а душевний і розумовий стан.
Доки людина прагне чогось
нового, дбає про свій фізичний,
інтелектуальний і духовний
розвиток, доти вона молодіє.

Анна Жиган, учениця 10 класу СЗОШ № 4 м. Мукачево:

„Головне для молоді — правильні пріоритети“
Молодь завжди стоїть перед багатьма викликами і мусить прийма
ти важливі рішення. Головне — обрати для себе пріоритети і зуміти
відмежувати добре від поганого. Вважаю, що у сьогоденні досить
непросто визначитися зі своїм майбутнім. Для мене орієнтиром
у житті є мої батьки, які надихають, допомагають і показують
правильний шлях. Тривалість молодості людини залежить від її
характеру та прагнення бути молодою.
Катерина Шелест, студентка першого курсу Інституту економіки та
менеджменту Львівської політехніки:

„Багато обов’язків і перешкод“
Зараз дуже багато обов’язків покладають на молодь. Легко бути
молодим тому, хто не обтяжує себе жодними проблемами, а живе
для власного задоволення. Непросто тим, хто ставить перед собою
цілі і намагається досягнути їх, долаючи перешкоди. Переконана,
що молодь спроможна творити і змінювати дуже багато. Думаю, що людина власне
і є молодою доти, доки живе і працює задля досягнення певної мети.
Мар’яна Куртяк, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Відповідальність — визначальний чинник“
Почуваю себе значно старшою, ніж я є. Навіть, коли проходила
тест, який в мене стан душі, то за результатами вийшло — від 30 до
40 років. Я одружена, і можливо, це впливає на сприйняття життя,
серйозніше ставлюся до всього. Для мене молодість від зрілості
якраз визначається рівнем відповідальності.
Ігор Кулик, асистент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Перспективи завжди є.
Треба тільки мати мету“
Як і в кожної вікової категорії, в молоді є свої складності, але
й свої радощі. Я працюю і отримую від роботи задоволення.
Переконаний, що перспективи для розвитку завжди є. Важливо знати, чого хочеш,
тоді зможеш зреалізувати себе. Якщо обрати для себе пріоритети, шлях і цілі, тоді їх
досягнеш. А межа молодості для кожного своя. Часом люди досить зрілого віку знач
но активніші і дієвіші, ніж ті, хто молодий віком. Можна постаріти в двадцять років,
а можна бути молодим у вісімдесят.
Галина Гнат, асистент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Нині молодь досить духовно зріла“
Я почуваюся в душі молодою. Думаю, що вік не впливає на це.
Головне — внутрішній стан. Хоча, якщо проаналізувати, то сучасні
суспільні тенденції досить непрості для молоді. Я виховую сина
і розумію, наскільки важливо навчити дитину орієнтуватися в су
часному світі, а особливо відсівати зерно від полови. Працюю
з молоддю і можу сказати, що певний відсоток із них — дуже надійні і духовно зрілі.
Але так завжди було. Всіх під одну лінійку не поміряєш, а особливо тепер.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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високий гість

Посол США розповів про енергобезпеку

Д

о викладачів та студентів Львівської політехніки 14 червня завітав Надзвичайний і Повноважний
посол США в Україні Джон
Френсіс Теффт. Гість виступив із лекцією на тему
„Можливості та виклики
на шляху посилення енергетичної безпеки України“
й відповів на запитання
присутніх у залі.
В основному йшлося про
те, як збільшення видо
бутку сланцевого газу вже
вплинуло на світовий газо
вий ринок та енергобез
пеку США зокрема. Від

так, зазначивши, що США
бажають лише допомогти
Україні досягти енергетич
ної безпеки, Теффт наголо

сив на потребі економії
енергоресурсів, пошуку
й використання альтерна
тивних джерел енергії та
доцільності розробки влас
них покладів сланцевого
газу. Втім, у відповідь на
запитання науковців, він
таки погодився, що при
глибокому бурінні завжди
існують екологічні ризики.
— Розробка цього ре
сурсу має здійснюватися
безпечно, без шкоди при
родному середовищу, не
забруднюючи повітря та
воду. США ведуть видо
буток сланцевого газу вже
15 років. Спочатку це робили

різні компанії-одноденки.
І в нас були помилки щодо
безпеки екології, однак
технології щоразу вдоскона
люються, — запевнив гість.
Перед тим, як зустрітися
з представниками обласної,
міської влади та неурядово
го сектора, посол вирішив
завітати до політехніків, бо,
як він сказав: насамперед
науковці спроможні зрозу
міти й пояснити суспільству
через засоби масової ін
формації технологічні осо
бливості процесу видобутку
сланцевого газу.
Анна ГЕРИЧ

сесія

„Учітеся, думайте, читайте“… і будуть вам канікули!

Є

періоди у році, коли студенти досягають найвищої точки відповідності до словникового тлумачення
своєї назви: вони… вчаться!

З конспектами й кресленнями, кур
совими і шпаргалками, ноутбуками
й мобільними телефонами в руках —
на лавках, партах, підвіконнях, просто
на підлозі у коридорах усіх навчальних
корпусів вишу, за столами студент
ських кафе, стоячи на подвір’ї, навіть
під парасолями, якщо дощить, дівчата
та хлопці політехніки наполегливо вдо
сконалюють свої знання. Направду,

іспити — то не просто контроль, а ще
й форма та стимул до найпотужнішого
навчального процесу. На жаль (або на
щастя), в такому напруженні студент
ські голови перебувають не надто дов
го — вже найближчими днями літня
сесія для більшості політехніків офі
ційно завершиться. Надалі їх чекають
практики й заслужений відпочинок.
Тільки бакалаврам у липні доведеться
вступати до магістратури, а випускни
кам, певно, не вдасться не думати про
майбутнє місце праці.
— Я склав п’ять іспитів і три заліки
у період від 3 до 16 червня. Результати

мене влаштовують. Свою бакалавр
ську роботу не міг два тижні здати, бо
нібито все написав, роздрукував, а ке
рівник кілька разів повертав її для до
опрацювання. Найбільше мороки мав
із оформленням роботи. Якщо добре
складу державний іспит 25 червня,
буду вже бакалавром, а в липні всту
патиму в магістратуру. Тоді можна
буде говорити про перемогу. Свою
і над собою, — каже студент четвер
того курсу Інституту геодезії Мирослав
Шундерюк.
Спостерігала Анна ГЕРИЧ

актуально

Політехніки розпочинають будівництво житла

У

головному корпусі Політехніки 13 червня відбулася конференція трудового
колективу, на якій ішлося про зміни до Статуту Національного університету „Львівська політехніка“ та про створення кооперативу для спорудження
житлового будинку.
Делегати, заслухавши виступ голови
Статутної комісії професора Антона
Маліновського, одностайно затверди
ли ухвалу конференції стосовно нової
редакції Статуту із запропонованими
змінами і доповненнями.
Чималою проблемою для бага
тьох політехніків є житло. Тож коли
Львівська міська рада своїм рішен

ням передала земельну ділянку на
вул. Дж. Леннона для спорудження
багатоквартирного житлового будинку,
то ті, хто перебуває в списках для забез
печення державним і кооперативним
житлом, змогли скористатися такою
нагодою, вступивши до житлово-буді
вельного кооперативу „Політехніка“.
З роботою ініціативної групи, яка пів

року приймала заяви від політехніків,
і списком членів кооперативу присутніх
ознайомив голова профкому праців
ників університету Володимир Гайдук.
Делегати конференції затвердили
склад кооперативу „Політехніка“ для
спорудження житлового будинку.
Ректор професор Юрій Бобало,
виступаючи перед делегатами конфе
ренції, наголосив на тому, що житлове
питання — найважливіше для кожного
працівника університету:
Закінчення на 4 с. →
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коротко

актуально

Політехніки розпочинають
будівництво житла
→ Закінчення. Початок на 3 с.

— Перший крок зроблено, коопе
ратив організовано. Нині ведемо пере
мовини про виділення ще однієї площі
поруч із цим будинком для будівництва
нового кооперативу.
Юрій Ярославович коротко зупи
нився на проблемах, які стоять перед
університетською спільнотою. Одна з
них — брак місць у гуртожитках для
студентів:
— Нині домовляємося про під
порядкування головного корпусу ВО
„Полярон“ Львівській політехніці, після
реконструкції якого можна отримати
новий студентський гуртожиток на
550 – 600 місць. У Політехніці, разом із
коледжами, навчається 36 тисяч студен
тів, тому гострою стає й проблема браку
навчальних приміщень.
У планах адміністрації — побудувати
науковий корпус поблизу котельні поміж
головним корпусом та ІТРЕ, відремон

тувати приміщення на вул. Театральній
тощо. На жаль, через проблеми з каз
начейством роботи, заплановані на
2013 рік, можуть так і не завершити.
Катерина ГРЕЧИН

мала технічна академія

Підростає гідне поповнення

Н

ещодавно 25 школярів 9 – 11 класів
Львова і області творчими роботами звітували про своє навчання в секції
архітектури, дизайну та мистецтв Малої технічної академії наук Львівської
політехніки, якою вже багато років
керує доцент кафедри архітектурного
проектування Інституту архітектури
Анатолій Міщенко.

Упродовж навчального року школярі
вчилися розуміти мистецько-архітектур
не надбання, зосереджене у Львові та
в містах і містечках області, пізнавали
історію архітектури та мистецтв, основи
архітектурної композиції, знайомилися
з колористикою, типологією, охороною
архітектурних та мистецьких пам’яток,
шрифтами, об’ємно-просторовим ком
позиційним макетуванням геометричних
фігур, на практичних заняттях виконували
завдання з малюнка і креслення тощо.
Слухачі Малої академії побували на
різних виставках у Львові і в Політехніці,
зустрічалися й ознайомилися з поезією
і фотомистецтвом лауреата всеукра
їнських конкурсів Лідією Йолтухов
ською-Скоропис. Водночас працювали
над науково-пошуковими роботами,

які наприкінці навчання представили
до уваги прискіпливого журі у вигляді
рефератів. Внаслідок, роботи дев’ятьох
слухачів академії визнано найкращими
як за рівнем виконання, так і за змістом
і формою. Серед тих, чиї роботи заслу
жили похвали журі — Олена Наумчук
(11 клас, Любомльський НВК — районна
гімназія ім. Н. Ужвій), Максим Бобош
(10 клас, Львівська академічна гімназія),
Анна-Кароліна Добросинець (10 клас,
ССЗШ № 5 ім. Кокорудзів), Северин
Помірко (10 клас, ЛАГ), Діана Кузяк та
Ірина Шевчук (9 клас, НВК „Гроно“),
Лілія Леськів (9 клас, школа-гімназія
„Сихівська“), Альона Тягульська (9 а
клас, Львівська спеціалізована школа
I – III ступенів № 57 ім. Короля Данила)
і Катерина Помірко (8 клас, ЛАГ).
П’ять перших робіт-рефератів бу
дуть рекомендовані до участі у місь
кому конкурсі-огляді робіт слухачів
обласної Малої академії наук. Опісля
школярі продовжуватимуть своє на
вчання у школах, а Оленка Наумчук,
отримавши атестат, планує стати сту
денткою Інституту архітектури.
Катерина ГРЕЧИН

В комітеті ВР з питань науки
й освіти розпочала роботу група
з напрацювання положень нового законопроекту „Про освіту“.
Планують, що закон визначить
напрям розвитку національної
системи освіти загалом: від
дошкільної до освіти впродовж
життя, передає „Освіта“. Голова
Комітету Лілія Гриневич зазначила, що в законопроекті необхідно
визначити системи забезпечення
якості освіти, спроектувати нову
систему управління освітою.
Викладачі кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Львівської політехніки взяли
участь у спільному відкритому виїзному засіданні фінансового Комітету при ТПП України та Комітету зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП. Політехніки
долучилися до зустрічі на запрошення начальника управління
міжнародних економічних зв’язків
Львівської торгово-промислової
палати Володимира Коруда. В дискусії взяли участь представники
бізнесу, консалтингових організацій та ринку фінансових послуг.
Результатом участі кафедри ЗМД
в засіданні стали попередні домовленості з представниками ЄБРР
щодо проведення відкритих лекцій
магістрам спеціальності „Менеджмент ЗЕД“ з метою ознайомлення
з можливостями використання
програм ділових консультаційних
послуг міжнародних інституцій
в ЗЕД вітчизняних підприємств.
Науково-технічна бібліотека
Львівської політехніки презентує
виставку „Кафедрі містобудування — 100 років“. На виставці
експонують праці вчених кафедри
з моменту її заснування до наших
днів. Роботи можна оглянути
в бібліотеці на Професорській, 1,
другий поверх, праворуч.
Протягом останніх семи років
в Україні зменшилась кількість
студентів, які здобувають другу
вищу освіту. Про це повідомили
в Державній службі статистики
України. Якщо у 2006 – 2007 роках
здобувачами другої вищої освіти
в Україні були 26 тис. 614 українців, то у 2012 – 2013 роках —
19 тис. 958 студентів.
За матеріалами інформагенцій
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наука як свято
Міжнародна науково-технічна конференція „Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика — сучасні технолоVII
гії та перспективи розвитку“, що тривала впродовж 13 – 15 червня, зібрала у стінах Львівської політехніки
близько 140 науковців із України, Польщі, Чехії, Німеччини, Росії, Ізраїлю, Латвії та інших країн. Цьогоріч вона

була присвячена 50-річчю кафедри фотограмметрії та геоінформатики Інституту геодезії нашого університету

Кафедрі фотограмметрії та геоінформатики 50 років!
Наукова зустріч під патронатом ректора
Львівської політехніки професора Юрія
Бобала та професора Аграрного уні
верситету імені Г. Коллонтая в Кракові
(Польща) Влодзімєжа Сади пройшла
у формі пленарного та трьох секційних
засідань. Їх учасники обговорили низку
важливих для галузі питань. Зокрема
йшлося про технічні, законодавчі та
нормативні проблеми кадастру, сучасні
геоінформаційні системи і технології,
збереження та архітектуру ландшаф
тного середовища тощо.
— Інститут геодезії, й кафедра
фотограмметрії та геоінформатики
зокрема, — це потужний освітній та
науковий центр, який готує фахівців
і в співпраці з багатьма іноземними
науковими установами проводить
важливі теоретичні, практичні та
прикладні наукові дослідження. Важ
ливою характеристикою кафедриювілярки є те, що в період стрімкого
розвитку технологій вона завжди йшла
і йде в ногу з часом. А це дуже важливо
для науки, — зазначив під час відкрит
тя конференції проректор із наукової
роботи професор Зорян Піх.

Велика частина пленарного засі
дання була наповнена побажаннями
плідної роботи учасникам наукової
зустрічі, а також привітаннями для
колективу кафедри фотограмметрії
та геоінформатики, яка запросила до
участі в конференції всіх своїх випус
кників. Зі словами вітань виступили
керівник управління топографо-геоде
зичної і картографічної діяльності Дер
жавного агентства земельних ресурсів
Іван Заєць, директор Інституту геодезії
професор Корнилій Третяк, доктор
Кароль Радей з чеського дослідниць
кого Інституту геодезії, картографії

і топографії, професор Варшавської
військової технічної академії Ромуальд
Качинський, випускник кафедри фото
грамметрії та геоінформатики, а нині
професор Санкт-Петербурзького уні
верситету шляхів сполучення Михайло
Бринь, представники різних кафедр та
інститутів нашого вишу.
З нагоди ювілею за плідну працю
Вчена рада університету відзначила
багатьох працівників кафедри. Зокре
ма, проректор Зорян Піх вручив почес
ну грамоту колишньому доценту Івану
Гудзу, якому виповнилося 90 років.
А президент Українського товариства
геодезії і картографії професор Ігор
Тревого нагородив його нагрудним
знаком — імені професора А. Остров
ського. Срібну медаль ІІ ступеня за
заслуги в галузі геодезії та картографії
з рук професора Ігоря Тревого отримав
також завідувач кафедри-ювілярки,
президент Українського товариства
фотограмметрії та дистанційного
зондування професор Олександр До
рожинський.
Анна ГЕРИЧ

відкрита лекція

Комп’ютерну математику студенти ігнорують?

П

рофесор Віденського технічного університету Вінфрід Аузінгер упродовж п’яти днів — з 10 по
14 червня читав лекції у Львівській
політехніці. Тема виступів науковця —
„Комп’ютерна алгебра з допомогою
пакету Maple, інтерактивне використання, програмування та застосування
в математичній освіті“ — зацікавила
колег-математиків із різних університетів. А от студенти, голосно обговорюючи по коридорах результати й перебіг літньої сесії, нагоду послухати
закордонного професора пропустили.
— Тема лекцій дуже потрібна, цікава
й перегукується з багатьма нюанса
ми в навчальному плані різних кур
сів. Вінфрід Аузінгер пояснює дуже
зрозуміло, має особливий підхід до

аудиторії. Тож студентам було б дуже
корисно бути тут, але, очевидно, через
байдужість до справжніх знань, а не
через бали та іспити, вони вирішили
не приходити. Я ж використовуватиму
деякі наукові напрацювання гостя,
запропоновані ним новітні технології
в обчислювальних методах у своїй
практиці. Застосування комп’ютерної
математики дуже актуальне сьогод
ні, — зазначив старший викладач
кафедри програмного забезпечення
систем факультету інформаційних тех
нологій Закарпатського державного
університету Ростислав Столярчук.
Цикл лекцій організувала старший
викладач кафедри вищої математики
Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук Роксолана
Столярчук. Разом із професором Вінф

рідом Аузінгером вони є співавторами
багатьох публікацій, опублікованих
в українських та зарубіжних науко
вих виданнях, разом представляють
спільні напрацювання на міжнародних
конференціях.
— Наш гість в Україні не вперше.
Він відвідує багато профільних кон
ференцій, йому подобається бувати
у Львові з 2007 року. Лекції на цю тема
тику професор разом із колегами читає
у Віденському технічному університеті.
Маючи змогу вибирати викладача, до
нього записуються по 400 студентів на
курс. Лектор подає багато конкретних
прикладів, які дуже допомагають при
розв’язанні практичних завдань, —
розповіла Роксолана Романівна.
Анна ГЕРИЧ
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перспективи
нформаційні технології — одна з галузей, на яку зробив ставку Львів. Над її розвитком системно працює
Ілітехніка
Кластер інформаційних технології та бізнес-послуг, членом якого є й університети, зокрема Львівська по-

Розвиток ІТ залежить від якості освіти
Пріоритет №1
На сьогодні у складі кластера ІТБП (або
IT – BPO), який функціонує вже кілька
років, сім ІТ-компаній, міськрада і три
університети Львова. Всіх членів ме
режі об’єднує одна мета — розвиток
міста як ІТ-столиці України. До цього
процесу долучились Політехніка, ЛНУ
ім. І. Франка, УКУ: без вишів складно
уявити поступ у будь-якій сфері.
— Освіта для нас — пріоритет №1:
розвиток ІТ-бізнесу максимально за
лежить від її якості, — каже виконав
чий директор кластера ІТБП Степан
Веселовський. — Ми визначили для
себе 2013-й роком освіти, бо бачимо
певні проблеми з якістю підготовки ІТфахівців. Після завершення універси
тету до роботи готові приблизно 10 %
випускників. Це дуже мало. Завдяки
зусиллям компаній, їхніх тренінгових
центрів, де студентів і працівників до
учують, ця цифра зростає до 35 – 45 %.
Тобто нехай половина випускників
готова працювати, але де решта? Од
нозначно відповісти складно: хтось
їде з міста, хтось іде в науку чи працює
в інших сферах, а ще хтось не досить
конкурентний.

В університетах
За підрахунками кластера, минулого
року кількість випускників бакалаврату
ІТ- і суміжних спеціальностей у Львові
становила понад 1800, а разом зі спе
ціалістами і магістрами — 2500 осіб.
Нині у ІТ-компаніях міста працює 6 ти
сяч ІТ-шників. Цьогоріч помітно зросло
держзамовлення на фахівців ІТ-галузі,
щорічні темпи розвитку якої 20 – 25 %.
Проте у кластері акцентують не так на
кількості, як на якості:
— Так, збільшення набору на від
повідні спеціальності — це добре.
Але якщо навчання не буде якісним,
це лише продукуватиме безробітних.
На нашу думку, не варто йти тільки
екстенсивним шляхом (збільшувати
набір і т. д.), але й інтенсивним, тобто
поліпшувати якість навчальних про
грам. Якісні зміни в освіті можливі
лише завдяки локальним ініціативам,
і починати треба з викладача, який на
дає освітні послуги і формує змістове

наповнення навчальних програм. Тому
ми й реалізовуємо проект модернізації
навчальних програм „ІТ Експерт“. Він
передбачає, що фахівці з ІТ-компаній
співпрацюють з викладачами, до
помагають їм допасувати навчальні
програми до ринкових реалій, зробити
їх більш практичними, цікавими для
студентів. І це повинно підвищити
якість підготовки фахівців, — каже ви
конавчий директор кластера.
Наразі про результати проекту го
ворити зарано — щойно завершилась
пілотна стадія: впродовж весняного се
местру кілька студентських груп у По
літехніці (на кафедрах програмного за
безпечення, прикладної математики)
навчалися за модернізованими про
грамами, працювали над навчальни
ми проектами. У вересні „ІТ Експерт“
стартує і в університеті Франка.
Також восени, у жовтні, відбудеться
перший набір і на магістерську освітню
програму з технологічного менедж
менту. Менеджерів вищого рівня для
ІТ-компаній готуватиме Львівська
бізнес-школа УКУ. Програма буде суто
англомовна, більшість викладачів — зі
США та Європи.

„Ахіллесова п’ята“
ІТ-шників
Це — англійська мова. Степан Веселов
ський вбачає проблему у відсутності
мотивації: „студенти не розуміють,
навіщо це їм, не хочуть брати на себе

додаткове навантаження“. Минулого
року серед студентів розповсюджу
вали буклети „Вивчай англійську!“,
але „це не спрацювало“. Тепер їх
закликатимуть до дії. На зустрічах
пояснюватимуть „простий принцип
кар’єрного росту в ІТ-індустрії: немає
англійської — немає класної робо
ти і доброго заробітку; як і технічні
знання, англійська — необхідний ін
струмент для розвитку“. Прийнятним
є знання мови на рівні В2.
Зараз кластер налагоджує співпра
цю з приватними мовними школами,
де студенти зможуть вивчати іноземну.
Також між компаніями буде узгоджено
єдиний тест — це Oxford placement
test, який можна скласти он-лайн.
Відповідний сертифікат для робо
тодавця буде надійним свідченням
рівня знань потенційного працівника.
Корисну інформацію про можливості
вивчення англійської, як і про пропо
зиції ІТ-компаній, можна дізнатись на
http://it-bpo.lviv.ua. Цікаво, що кластер
ІТБП робить профорієнтаційну про
моцію ІТ-спеціальностей уже серед
школярів.

„Знайди себе
у Львові!“
Саме до цього закликає проморолик
кластера ІТБП. За ідеєю, Львів має ста
ти для ІТ-шників містом, максимально
комфортним для роботи і життя.
Спільно з ЛМР кластер працює над
проектом будівництва соціального
житла для ІТ-фахівців. Вже погоджено
земельну ділянку, готується відповідна
документація, ухвала. Наступного року
планують розпочати зведення першо
го будинку, де працівники ІТ-компаній
зможуть придбати житло за нижчою
від ринкової ціною.
А низку можливостей для розвитку
і відпочинку в перспективі відкриє
програма лояльності для керівників
і працівників ІТ-компаній кластера
„ІТ-BPO Клуб“: проект передбачає
знижки на різні послуги (як-от рес
торанні, страхові, медичні), а для
компаній — на закупівлю оргтехніки,
авіаперевезення тощо.
Ірина ШУТКА
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близьке і далеке
Сін Хуанлі навчається на п’ятому курсі на кафедрі дизайну та основ архітектури Львівської поКитаянка
літехніки. Вона вивчає графічний дизайн і обожнює аніме

Треба подумати — і малювати
У світі мистецтва
— Я вивчала мистецтво у школі, хоті
ла продовжити і в університеті. Після
школи бачила інформацію про Україну
в інтернеті. Дехто, зокрема викладачі,
казали: це хороший варіант, можете по
думати. Крім того, ми знаємо, що у вас
багате мистецтво. Моя спеціальність —
графічний дизайн. Але мене особливо
цікавить аніме, дуже популярне в нас,
у Китаї. Я люблю цей стиль: все почалось
із мультиків, потім спеціально вивчала
цей вид мистецтва у школі. І вже дещо
малювала в аніме-стилі, робила ілю
страції на тему „Аліса в країні див“.
— Що подобається більше — результат чи сам творчий процес?
— І одне, і друге. Процес насправді
дуже складний і тривалий. Хоча коли
дивишся на результат, виглядає, що це
не надто складно, але робота у стилі
аніме потребує відповідної підготов
ки, практики, часу.

В Україні
— Коли Ви обирали університет,
зупинилися на Україні. А про Західну
Європу не думали?
— Думала, але я досить погано знаю
англійську. Хоча коли приїхала в Украї
ну, теж не знала мови. На підготовчому
факультеті в Києві, де я навчалася спо
чатку, вивчала російську. Перші роки
було складно. Але викладачі і в Києві,

люблять баскетбол. Але я особисто
спортом не займаюсь. Я дуже домаш
ня: ліпше посидіти вдома, щось по
читати, дізнатися якусь нову інформа
цію, помалювати. Я розумію, що треба
над собою старанніше працювати,
розвиватися.

До Китаю

і у Львові терпеливі та добрі. Зараз
українську трохи розумію, проте не
говорю, спілкуюсь російською. Не хочу
плутати ці дві мови. Думаю, спочатку
треба засвоїти одну, потім іншу. Мені
дуже пощастило, що я вибрала Львів:
це найгарніше місто в Україні, з чудо
вою архітектурою. Моє улюблене міс
це — центр Львова, площа Ринок.
— Як даєте собі раду у навчанні, під
час сесії?
— Коли сесія, дуже складно, є багато
завдань. У Китаї не так: там у школі
дуже строго, а в університеті — вільні
ше. Але в мене дуже хороші одногруп
ниці: завжди все пояснююють, допо
магають мені. Я дуже вдячна їм за це.
Добре й те, що моє основне заняття —
дизайн: треба подумати — і малювати.
— Як Вам серед українців?
— Маю друзів. Загалом українці мені
подобаються: вони симпатичні, добро
душні, милі люди — з добрим серцем.
Та, як на мене, вони дуже повільні:
коли потрібно щось зробити, роблять
це так довго, і не тому, що справа
складна, а тому що пасивні, ліниві. Та
кож неприємно, що деякі секретарі,
які забезпечують навчальний процес
в університеті, інколи непривітні, не
хочуть допомогти. Зате викладачі та
директор мого інституту дуже хороші.
— Розкажіть, які звички і захоплення має китайська молодь?
— Серед української молоді, як я по
мітила, популярним є куріння, вжи
вання алкогольних напоїв. У Китаї
таке рідко трапляється. Китайська мо
лодь — дуже старанна. Серед найбіль
ших зацікавлень… У нас надзвичайно

— Чи сумуєте за домом, рідними?
— Так, і вони за мною. Я спілкуюся
з ними через інтернет, розповідаю
про Україну, своє навчання. Щороку
влітку їздила додому, але цього разу
залишусь: хочу подивитись на Україну,
планую поїхати в Крим. А після закін
чення університету, думаю, повернуся
в Китай.
— Якби хтось сказав: їду до Китаю,
що варто оглянути? Ваші рекомендації.
— Звичайно, Пекін. Там є великий па
лацовий комплекс китайських імпе
раторів. Поблизу столиці — фрагмент
Великої китайської стіни. Цікаві міста
Гуанчжоу, Шанхай. Шанхай — це кра
сивий і сучасний бізнес-центр. А на
півдні країни гарні пейзажі. Саме там
зосереджено найбільше народнос
тей (загалом їх у Китаї 56). Особлива
провінція Юнанань: там живуть пред
ставники всіх етносів, дуже красиві
краєвиди.
— Китайська архітектура дуже
різноманітна: храми, палаци, фортифікаційні й меморіальні споруди…
Вона відмінна від архітектури Заходу. В чому її особливість?
— Вона справді інша — і щодо зов
нішнього вигляду, і щодо будівельних
конструкцій. Китай має давню історію,
склалися міцні традиції. Популярною
є така практика, як феншуй, що до
зволяє вибрати найкраще, щасливе
місце для дому. Важливу роль відігра
ють прикраси, декоративні елементи.
Перед будівлями традиційно ставили
скульптури тварин, які мають симво
лічне значення. Наприклад, лев —
перед будівлею банку: ця серйозна,
сильна тварина вказує на значущість
і поважність установи.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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зустріч випускників

Ніби скинули 40 літ і знову студентами стали…

У

минулі вихідні відбулася восьма
зустріч випускників радіотехнічного й електрофізичного факультетів
Львівської політехніки 1973 року.

Світлини Андрія Савчишина

Почалася зустріч біля рідного дому —
одинадцятого корпусу, де колись був
факультет, а тепер — Інститут телеко
мунікацій, радіоелектроніки та елек
тронної техніки. Потиски рук, обійми,
поцілунки… Настрій 70 колишніх сту
дентів-радіотехніків у цей день можна
було передати словами популярної
колись пісні: „Якими ми ще були моло
дими, як щиро ми дружили і любили, як
вірили у себе і собі…“. Життя розкидало
їх у різні міста і країни. Не так-то просто
було розшукати колишніх однокурсни
ків. Левову частку організаційної робо
ти провели одногрупники ректор Юрій
Бобало, перший проректор Володимир
Павлиш і доцент Віктор Гоблик. І це не
випадково. Адже всі троє у студентські
роки були комсомольськими активіста
ми. Давно вже розпрощалися з комсо
молом, а вогник громадської активності
і товариськості у душі не згас…
Були тут випускники з двох факуль
тетів — радіотехнічного й електрофізич
ного. Але вступали всі на радіотехніч
ний і перші два курси вчилися разом.
2001 року два факультети утворили
один інститут. Тому і святкують разом.
Після колективної світлини на
сходах головного корпусу випускники

прямують до актової
зали. За столом пре
зидії — не керівництво
університету, а група
викладачів, які вчили
колись цих студентів.
Це їх улюблений декан
Богдан Мандзій, Ро
ман Базилевич (у ми
нулому завзятий аль
пініст), Тадей Бардила,
Олег Бєлуха (майстер
спорту з важкої атле
тики, куратор групи),
Маркіян Павликевич,
Софія Кашкадамова.
Маркіян Сумик, Кос
тянтин Янгурський. Ярополк Притуляк,
Костянтин Радіончик.
Першим надали слово професорові
Богдану Мандзію. Здається, всі присут
ні погодилися з його думкою: „Раніше
ми знали слова і словосполучення
„радіотехніка“, „конструювання раді
оапаратури“, „електронні прилади“…
Тепер же користуємося термінами
„телекомунікації“, „комп’ютерні науки“,
„комп’ютерна інженерія“. Але в основі
цього всього лежить наша рідна радіо
техніка. Якби не було її, не було б усього
того, що ми маємо нині…“. Богдан Ан
дрійович згадав, що у час, коли він був
деканом, його критикували за невели
ку кількість викладачів із науковими
ступенями і вченими званнями. Нині

серед професорсько-викладацького
складу ІТРЕ — 20 відсотків доктори
наук і 63 відсотки — кандидати наук.
Нещодавно захистив докторську дис
ертацію випускник 1973 року Юрій
Шаповалов.
Виступаючи перед однокурсни
ками, ректор університету професор
Юрій Бобало ще був під враженнями
від зустрічі з випускниками його рідної
школи у селі Дунаїв. Від дня її закінчен
ня минуло 50 років. Юрій Ярославович
подякував усім за те, що зберегли лю
бов до своєї Політехніки, факультету,
почуття студентської дружби, знайшли
час і можливість взяти участь у зустрічі.
Він зазначив, що тепер кожного року
університет випускає близько 7 тисяч
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спеціалістів. А за всі роки існування
(переважно за радянський період
і роки Незалежності) Політехніку за
кінчило 170 тисяч фахівців. Ректор
коротко розповів про здобутки Львів
ської політехніки за ті 40 років, про її
освітній і науковий потенціал.
На жаль, за станом здоров’я (не
вдовзі виповниться 90 років) не зміг
прибути на зустріч незабутній для
багатьох поколінь студентів професор
Йосиф Захарія, викладач виняткової
вимогливості. Іспитів з його предметів
студенти боялися найбільше. Ярополк
Притуляк розповів такий епізод. Його
однокурсник перед іспитом з електро
динаміки так тремтів, що пообіцяв:
„Якщо складу цей іспит, то колись
назву сина ім’ям Ротор, а якщо буде
дівчина — Дивергенція…“ Це два тер
міни — математичні оператори — для
опису процесів в електродинаміці.
І викладачі, і студенти тих років
стверджують, що на радіотехнічному
був найвищий конкурс, тут завжди
панував культ знань і науки. У 1972 році
троє студентів Володимир Павлиш,
Віктор Гоблик і Віталій Мазур (нині
він доцент на кафедрі систем авто
матизованого проектування) подали
свою роботу на Всесоюзний конкурс
студентських наукових робіт (брали

участь ВНЗ 130 областей Радянського
Союзу) і отримали Диплом другого
ступеня.
Далеко не всі випускники того року
стали докторами чи кандидатами наук,
зробили, як кажуть, службову і наукову
кар’єру. Але кожна доля по-своєму
цікава. Мирослава Ждиняк (дівоче
прізвище Левандівська), мабуть, по
била рекорд роботи на одному місці.
40 років на посаді конструктора Львів
ського науково-дослідного радіотех
нічного інституту, який гримів колись
на весь Радянський Союз, а зараз ще
трохи дихає… Саме випускники-ра
діотехніки творили приладобудівну
славу промислового Львова. Незвично
склалася доля Мирослави Смаль. Пра
цювала інженером-конструктором на
ВО „Кінескоп“. Коли підприємство за
непало, здобула у нашій же Політехніці
другу вищу освіту — викладача фізики
та інформатики. Зараз викладає фізику
у школі Сокаля, має переможців різно
го рангу шкільних олімпіад.
Галичанин Михайло Мигаль одру
жився зі своєю однокурсницею Раїсою
з Білорусії і саме у цій сусідній країні
вже багато років успішно працює. Чу
дово зберіг рідну мову.
У Софії Бобало, яка, на відміну
від майбутнього чоловіка Юрія Бо
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бала, вступила на радіотехнічний
з першого разу (закінчила школу зі
срібною медаллю, найкраще знала
математику і фізику) я поцікавився,
чи пропускала вона лекції? Прямої
відповіді не отримав. Але почув щось
цікаве: „Не так-то просто було у нас
„сачканути“. Мали суворого і прискі
пливого старосту — Василя Магреля.
Називали його Чапаєвим, бо він Ва
силь Іванович. Питав усіх студентів
за кожен пропуск“. Додам: Василь
Іванович і сам подавав приклад сум
лінного навчання, закінчив інститут
із „червоним дипломом“… Колишні
студенти згадували, що кожен хотів
прийти на іспит якнайшвидше. Дехто
займав чергу вже о шостій ранку. Всі
групи жили дружно. Харчі, які приво
зили з дому в гуртожиток, не ховали,
все йшло у загальний котел. У п’ятому
гуртожитку був такий період, коли
четверо хлопців потіснилися у своїй
кімнаті і взяли у „прийми“ п’ятого, але
спати йому довелося на столі…
Мандрівка у студентську юність
промайнула швидко. До наступної
зустрічі через 5 років!
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
фахівець прес-служби
Львівської політехніки

рада інформує

Проблеми і вітання: корисне і приємне

У

гарячі модульно-сесійні дні рада Товариства
„Просвіта“ провела останнє цього навчального року
засідання.
Зокрема, рада підтримала
пропозицію Почесного про
фесора Львівської політехніки
Богдана Гнідця (ІБІД) зверну
тися до міської влади з про
ханням затвердити подвійні
назви зупинок громадського
транспорту, чий маршрут про
лягає або перетинається з ву
лицями національних героїв
України Степана Бандери,
Євгена Коновальця, Генерала
Чупринки та інших, і оголошу
вати назву вулиці й конкретну
зупинку (до прикладу: вулиця
Степана Бандери, Львівська
політехніка).
Ще одне важливе питан
ня, яке „Просвіта“ не раз по
рушувала, — молодіжна полі

тика у Львівській політехніці.
Голова Товариства Христина
Бурштинська та її заступниця
Надія Любомудрова поін
формували членів ради про
свою участь у зустрічі про
ректора Богдана Моркляника
з деканами з виховної роботи
і кураторами груп. Просві
тянок неприємно вразила
байдужість деяких кураторів
до цього важливого напряму
роботи. Як показав аналіз
виховної роботи в інститутах,
найменше проблем там,
де серед викладачів багато
членів „Просвіти“. Серед про
позицій для покращення си
туації — заохочення праців
ників до вступу в Товариство
(особливо в нових підрозді
лах, де вже є багато охочих);
заснування конкурсу на най
кращого куратора універси
тету; 2013/14 навчальний рік
почати з виховної лекції на

[•]

Голова „Просвіти“ Христина Бурштинська і її заступник Надія
Любомудрова вручають іменний торт головному редакторові
„Аудиторії“ Тетяні Пасович

патріотичну тематику; звер
нутись у науково-методичне
управління з проханням до
зволити викладачам прово
дити семінарські заняття поза
аудиторіями (наприклад,
у музеях).

А на завершення просві
тян-журналістів чекала при
ємна несподіванка — члени
ради привітали редакцію
з недавно минулим про
фесійним святом — Днем
журналіста.
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з архіву пам’яті
ещодавно патріотичні сили в Україні відзначили 70-річчя створення дивізії „Галичина“, а 17 липня мине
Н
69 літ, як вона у складі 13-го танкового корпусу німецької армії прийняла нерівний бій під Бродами, що на
Львівщині. Наша розповідь про одного з тих, хто вижив у цій страшній м’ясорубці

Таємниця помешкання на вулиці Марченка
Про що мовчала стара
фотографія?
Фотографію цього високочолого борода
того чоловіка пам’ятаю ще зі студентських
років. Вона стояла на комоді поруч із об
разками митрополитів Андрея Шептиць
кого та Йосипа Сліпого у помешканні пані
Лідії Козакевич, у якої я винаймала кім
нату. Мені казали, що це родич господині
і називали його „дзідзьо“. І тільки згодом,
коли пізнали мене краще, розповіли, що
це вояк дивізії „Галичина“, який колись
мешкав у „моїй“ кімнаті. Та я слухала не
дуже уважно чужу історію…
Минали роки. Я отримала власне
житло. Господарі квартири з фотогра
фією на комоді повмирали, а я стала
журналістом і написала багато різних
статей про сучасне й минуле. Та чомусь
віднедавна у моїй пам’яті почало ви
ринати те старе фото. Що хотів сказати
мені цей незнайомий чоловік? Несподі
вано згадала його ім’я і прізвище — Бог
дан Соболь, а потім дещо з розповідей
мешканців квартири, що на колишній
вулиці Марченка (тепер Тершаківців).
Так, так, пані Ліда оповідала, що тут
її кузен переховувався після втечі з ра
дянського концтабору і тільки вночі ви
ходив подихати свіжим повітрям, що це
запримітив хтось із сусідів і доніс, „куди
треба“… Власницю помешкання ви
кликали на допити і вимагали „здати“
„особливо небезпечного злочинця“.
Я згадала ту кімнату і закриту
листом фанери та завішану великим
килимом нішу з дверима в коридор,
де був інший вихід, яким вони не ко
ристувалися. Це туди ховався втікач,
коли приходили з обшуком.
На жаль, більше нічого згадати не
могла. Чому тоді я не розпитала про
все, як слід, не запам’ятала? Хто може
тепер розповісти мені про нього?
Та не кажіть, що це випадковість,
а не Боже провидіння! Саме тоді, коли
стара фотографія з комоду з німим до
кором „ходила“ за мною, я зустріла ще
одну мешканку квартири № 3 — нині
бібліотекаря Надію Бойко. Без особ
ливих сподівань на те, що вона може
знати щось більше, ніж я, запитала: чи
пам’ятає вона те фото?
— Не тільки пам’ятаю — воно те
пер у мене! Я забрала його з собою,

коли виїжджала з Марченка. Я знаю
про нього все, хоч була тоді ще ди
тиною. Він мене виховував, любив
і казав, що я його „найбільша радість
у житті“.
Звісно, ми домовилися про зустріч,
і ось що я довідалася від його вдячної
вихованки.

Він був зі знатного роду
Батько Богдана — Іван Соболь, док
тор філософії і доктор теології — був
канцлером Митрополита Андрея Шеп
тицького. Коли під час Першої світової
війни російські війська ввійшли до
Львова, його разом із Митрополитом
заарештували і заслали на каторгу.
Повернувся отець Соболь до Львова
10 вересня 1917 року важкохворою лю
диною і до смерті перебував у лікарні.
Мати — Анна Соболь, донька отця
Якова Косоноцького — працювала
вчителькою в селі Волосянці Самбір
ського району.
Тітка Юлія (з дому Дуткевич) була
дружиною радника суду і художника
Володимира Козакевича — близького
родича відомого українського худож
ника Корнила Устияновича.

З „Бродівського котла“ —
до Красноярського краю
Богдан Соболь народився 15 березня
1915 року у Львові. Після закінчення
гімназії вступив у Львівський універ
ситет на медичний факультет, з якого,
однак, його відрахували за участь

у протистояннях українських і поль
ських студентів. Та згодом успішно
закінчив Краківський університет і здо
був ступінь маґістра права. На жаль,
через брак коштів власної практики
відкрити не зміг. Працював у Самборі
директором Ревізійного союзу. Був
активним членом ОУН.
У роки Другої світової війни на
заклик Проводу він, як і тисячі укра
їнських чоловіків, записався в дивізію
„Галичина“, пройшов вишкіл у Ногай
мері і в липні 1944 року в чині підстар
шини брав участь у бою під Бродами.
Там був важко поранений, але зумів
сам себе перев’язати і так пролежав
між трупами три доби. Опритомнів,
коли чобіт совєтського санітара врі
зався у зболене тіло. Тоді розплющив
очі і почув здивований вигук: „Сматрі,
єщо нє сдох!“.
Після перев’язки у санчастині Бог
дана Соболя відправили в Архангель
ську область. У таборі полонених не
годували, прирікаючи на голодну
смерть. Страшно навіть подумати:
він вижив лише тому, що харчувався
рештками їжі з помийної ями! У хви
лини одкровення „дзідзьо“ признався
Надійці, що потім щось із продуктів
крадькома приносила йому закохана
в нього медсестра, за що він подарував
їй свою шлюбну обручку.
Далі шлях полоненого простелився
у Красноярський край. Але й там його
врятував Господь, хоч із 80 тисяч по
лонених у таборі згодом залишилося
тільки 8 тисяч.

А „дзідзьові“ було
лише 36!
Кмітливість і вроджена інтуїція під
казали дивізійнику зареєструватися
польським чехом, яких у 1946-му від
правляли на батьківщину. Коли потяг
зупинився у Львові, він попросив в охо
ронця дозволу вийти за цигарками, та
тільки його й бачили!
Спершу два тижні переховувався
в помешканні художника Олекси Нова
ківського, а потім перебрався до своєї
тітки Юлії Козакевич. Родичі знайшли
лікаря, який таємно прооперував його
(вийняв осколок із ноги). І хоч утікач
мав документи на ім’я Лебедина Бог
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наш календар
23 червня — Свята Трійця (Зелені
свята).
26 червня — Міжнародний день
боротьби з наркоманією та неза
конним обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції
України.
30 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури України.

Світлина Ярослави Величко

Пам’ятні дати

дана Івановича, але легалізуватися не
поспішав.
— Я була маленькою дівчинкою,
коли вперше побачила його, — згадує
Надія Григорівна. — Він був із бородою
та вусами, тому я промовила: „дзідзьо“,
і так почали називати його й інші.
Коли хтось стукав у двері помеш
кання, обов’язком Надійки було запи
тувати: „хто?“ і, якщо голос був чужий,
повідомляти „дзідзя“ про небезпеку.
Тоді він ховався у тайник. Надя пам’ятає,
з якою відповідальністю виконувала це
недитяче завдання, пам’ятає обшуки
в помешканні і тривогу всіх домашніх
після таких „візитів“, пам’ятає, як його
забирали… Це було 1951 року.
Коли Богдан Соболь повернувся
з лабет енкаведистів, то виглядав, як
сімдесятирічний дідусь… А було йому
тоді лише 36 літ!
Розповідав про нелюдські тортури,
яких йому там довелося зазнати (роз
пинали, вливали в нього по три пляшки
горілки нараз та застосовували інші
жахливі катування).
— Але навіть після того у „дзідзя“
залишилося більше розуму, ніж у тих,
хто над ним знущався, — каже його
вихованка.
Богдан Соболь був дуже освічений,
знав кілька іноземних мов, а такі люди
були потрібні владі, тож його схиляли до
співпраці. Радянська розвідка мала намір
відправити дивізійника зі спецзавданням
до Канади в середовище української діа
спори, та він навідріз відмовився. Про це
потім казав так: „Дуже шкодую, що не
погодився на цю пропозицію. Треба було
поїхати, розповісти всю правду про спра
ви в Україні і про себе особисто, а після
цього запустити собі кулю в скроню. На
цьому вважав би свою місію закінченою“.

Може, нащадки колись
прийдуть на його
могилу…
Останні роки життя Богдан Соболь
дуже хворів, часто лежав у лікарні,
а коли йому ставало трохи легше —
давав приватні уроки і в такий спосіб
поповнював домашній бюджет своїх
доброчинців. З особливою любов’ю
спілкувався з Надійкою, розповідав їй
про себе та інші цікаві й повчальні історії.
Може, вона нагадувала йому рідну
донечку Аркадію, якої не судилося було
більше побачити? Адже його дружина
Віра (з дому Кульчицька, донька свя
щеника зі села Кульчиці Самбірського
району), вважаючи, що чоловік загинув
тоді у „Бродівському котлі“, разом із
донькою, свекрухою і тіткою виїхала до
Пряшева (Словаччина), потім вийшла
заміж за чеха, який удочерив Аркадію.
Звістки про це, які приносила сорока
на хвості, дуже засмучували і ранили
серце дивізійника. Він помер 10 жовтня
1960-го, маючи лише 45 літ. Похований
на Личаківському кладовищі в гробівці
Саєвичів на алеї, що веде до могили
блаженного Миколи Чарнецького.
— Хтось із самбірських родичів
„дзідзя“ розповідав, що коли після його
смерті дружина призналася доньці, ким
був її справжній батько, Аркадія дуже
розсердилася на матір, яка стільки літ
приховувала від неї правду, — каже
Надія Бойко. — І я мрію, що колись вона
приїде на його могилу, тому так доклад
но розповідаю про місце його спочинку.
Може, навіть після цієї статті, якщо ви
падково прочитає її в газеті чи в інтер
неті. Мені здається, що він чекає на неї…
Ярослава ВЕЛИЧКО

20.06.1988 — у Львові відбулася
установча конференція Товариства
української мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1897 — народився Юрій Кон
дратюк, український піонер космо
навтики. Загинув як ополченець під
Москвою у 1941 році.
22.06.1941 — початок війни гітле
рівської Німеччини проти СРСР.
23.06.1870 — помер український
письменник i етнограф Амвросiй
Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм
Едуард Вебер, німецький фізик,
який спільно з К. Гаусом розробив
систему електричних і магнітних
одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна
Рада видала I Універсал, який про
голошував автономію України.
24.06.1914 — народився МирославІван Любачівський, Патріарх Укра
їнської греко-католицької церкви.
25.06.1886 — народився iсторик,
академiк Iван Крип’якевич.
26.06.1976 — помер талановитий
український графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання
у бiльшовицькому концтаборi в
Кiнґiрi знищено пiвтисячi україн
ських жiнок-полiтв’язнiв.
27.06.1964 — у Вашинґтоні відкрито
пам’ятник Тарасові Шевченку.
28.06.1911 — помер Архип Теслен
ко, український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада Укра
їни ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан
Прокопович, громадський діяч,
письменник i публіцист, автор тра
гікомедії „Володимир“.
29.06.1938 — помер Мирон Тар
навський — колишній Головноко
мандувач УГА.
30.06.1907 — народився генерал
Роман Шухевич — „Тарас Чуприн
ка“, Голова Бюро Проводу ОУН(б),
Головний командир УПА.
30.06.1941 — у Львові проголошено
Акт відновлення Української само
стійної держави. Створено уряд під
проводом Ярослава Стецька.
1.07.1910 — у Львові польські шові
ністи вбили українського студента
Адама Коцка.
1.07.1918 — заснували Український
університет у Кам’янці-Поділь
ському.
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унікальні видання

Колекціонер українських мистецьких пам’яток

Н

2 словацьких музеї і кілька
приватних збірок.

ещодавно у серії „Українське народне мистецтво“
вийшов третій мистецький
альбом „Царські врата українських іконостасів“, упорядником якого є доцент кафедри теплогазопостачання
і вентиляції ІБІД Львівської
політехніки Юрій Юркевич.

— Свій третій альбом я при
святив, видатному україн
ському вченому, музейнику,
реставратору, воякові УГА
Михайлові Драгану, який
творив історію Національно
го музею у Львові. Він був ав
тором першої новаторської
монографії про українське
декоративне різьблення,—
каже мій співрозмовник.
— Як вдалося так гармонійно поєднати роботу викладацьку, наукову
і суто мистецьку?
— Моє життя тісно пов’я
зане з Політехнікою ще від
студентських років. Мені
комфортно працювати зі сту
дентами, своїми колегами,
з якими разом творимо ка
федральну науку, виховуємо
нове покоління добрих фахів
ців. А колекціонуванням по
чав займатися ще у 1984 році.
Починав із придбання гу
цульських свічників-трійць,
хоча цікавлюся й керамікою,
іконами на склі, іншими ви
дами мистецтва. Дещо пізні
ше познайомився з людьми,
які мають подібні уподобан
ня. Попередній голова НТШ
світлої пам’яті Олег Романів
допоміг нам створити при
товаристві Інститут колекціо
нерства українських мистець
ких пам’яток.
— Що Вас спонукало самому взятися за видання
книжок?
— Моя перша книжка —
„Гуцульські та покутські
свічники-трійці“ вийшла
у 2008 році. На жаль, той
час було мало інформації
про них (за винятком кіль
кох публікацій в періодиці),

а хотілося чогось солідного,
узагальненого. Тому книж
ка певною мірою була но
ваторська, а коли про неї
заговорили схвально, це
мене окрилило на роботу
над другим альбомом, який
дістав назву „Дерев’яна
скульптура Галичини ХVII —
ХIХ ст.“. Альбом „Царські
врата українських іконоста
сів“ вийшов цього року. Мої
альбоми об’єднані загаль
ною темою — сакральною
дерев’яною пластикою.
— Де збирали цей багатий
і унікальний матеріал?
— Якщо говорити про першу
книжку, то клопоту великого
не було: окрім моєї, у Львові
є ще дві інші поважні збір
ки свічників-трієць, є вони
й у Національному музеї
у Львові імені Андрея Шеп
тицького, в Коломиї і в Києві
у Національному художньо
му музеї України і Національ
ному Києво-Печерському
історико-культурному запо
віднику. Щоб підготувати
книжку про дерев’яну скуль
птуру, побував у більшості
кваєзнавчих музеях Західної
України, де скористався му
зейними збірками, частково
використав і приватні. Інфор
мацію про царські врата зби
рали практично по всій Укра
їні. Основою альбому стала
збірка Львівського національ
ного музею (налічує близько
150 предметів, починаючи
з довоєнного періоду). Зага
лом, в альбомі представлено
20 українських, 4 польських,

— Якщо переглянути список видань, які підготував
ваш інститут, то видно
що відповідальність за
альбоми беруть на себе
окремі особистості…
— Це й справді так: кожен
відповідає за той тягар, який
сам собі кладе на плечі. Але
й інші так чи інакше також
докладають до випуску аль
бому певні зусилля, тому
маємо спільні і окремі ви
дання. За 10 років ми видали
30 своїх книжок і 5 — спільно
з багатьма музеями Львова,
Коломиї, Івано-Франківська,
Луцька, Рівного, Києва. Вже
випустили альбоми, при
свячені творчості Романа
і Маргіт Сельських, Олекси
Сміх-Шатківського, Івана
Труша, Володимира Патика,
Леопольда Левицького, Ро
мана Петрука, Олекси Но
ваківського, Михайла Бой
чука, Анатоля Петрицького.
Серед цікавих і дуже гарних
альбомів — про мистецьку
спадщину українських січо
вих стрільців, давню україн
ську ікону, народну ікону на

склі, українське мистецтво
XV – XX ст., гуцульські худож
ні вироби з металу кінця
ХVIII — початку ХХ ст. тощо.
Скоро у Львові можна буде
придбати наш найновіший
альбом про жіночі сорочки
борщівсько-заставнівського
Придністров’я, готуємо до
друку альбом про українські
дукачі. Наші мистецькі аль
боми отримують призи на
Форумі видавців у Львові.
— Чудові видання вимагають й відповідних коштів.
Де ви їх берете?
— На щастя, маємо бага
тьох жертводавців, коштом,
яких і видаємо ці книжки.
Частина з них є членами
нашого інституту, інші —
симпатики, які регулярно
підтримують наші видання.
— Якими тиражами виходять книжки?
— Наші альбоми достат
ньо дорогі і не кожен може
їх собі придбати, тому ти
раж ставимо від 500 до
1000 примірників. Хоча
є й щасливі випадки: уже за
кілька років альбоми „Укра
їнські Січові Стрільці у боях
та міжчассі“ та мій перший
альбом стали раритетом і їх
у продажу вже нема.
— Маєте, мабуть, уже
якісь плани на майбутнє?
— Є певні задумки, напра
цювання, та про особисті
плани хотілося б говорити
якнайменше. Ми ж, коли
випустили перші чотири
альбоми, думали, що цим
усе й завершиться. На
справді вже йдуть перемо
вини стосовно альбомів про
кролевецький рушник, пол
тавський вишитий рушник,
полтавську плахту, україн
ське гутне скло ХVI – ХVIII cт.
тощо. Тішить, що можемо
дарувати людям такі пре
красні мистецькі альбоми.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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почесні нагороди

Літературно-мистецькі премії
отримали найкращі

М

инулого тижня у Києві відзначали лауреатів літературно-мистецьких премій Ліги українських
меценатів та літературної премії клубу „Ярославів
Вал“. Церемонія нагородження пройшла 11 червня
в Національному музеї літератури України.
Нагороди отримали Ірина
Фаріон, Тарас Компанічен
ко, Мирослав Дочинець,
Павло Щириця, Надія Гуме
нюк. Ініціатори премії Ми
рослав Слабошпицький та
Володимир Загорій відзна
чили, що вручені дипломи
мають фінансовий еквіва
лент, „аби духовно багаті
не чули себе нужденними
в матеріяльному світі“.
Мовознавця та політика
Ірину Фаріон нагородили
премією ім. Дмитра Нит
ченка „За несхибну позицію
в житті, за бійцівські якості

й за чин“ і водночас
за проект „Від кни
ги — до мети“. Також
цією премією „За про
паганду українського
друкованого слова“
відзначили музиканта,
керівника гурту „Хорея
козацька“ Тараса Ком
паніченка.
Під час заходу від
значили когорту авто
рів та митців. Так, лауреатом
Премії клубу „Ярославів
Вал“ став Мирослав Дочи
нець із книгою „Криничар“.
„За пошуки нової поетичної

мови“ премією ім. Бориса
Нечерди відзначили Павла
Щирицю з поетичною збір
кою „Місце Сили“. Премію
ім. Віктора Близнеця „Звук

павутинки“ отримала во
линська письменниця Надія
Гуменюк за дитячі прозові
твори.
Н. П.

урочистості

Пам’ятаємо своїх героїв

М

инулого тижня впродовж трьох
днів, 14 – 16 червня, Львів та
Львівщина вшановували пам’ять
полковника Армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця. З нагоди
122-ї річниці від дня народження політичного та громадського діяча відбувся ряд урочистостей.

14 – 16 червня на Львівщині пройшов
фестиваль „Зашків — Земля Героїв“.
Аби вшанувати полководця і насоло
дитися молодіжним настроєм, у наме
товому містечку на березі озера у рід
ному селі Коновальця зібралося понад
дві тисячі учасників. Концертну про
граму наповнила музика різноманіт
них гуртів: „Дзвони серця“, „Залізний
хрест“, „К402“, „Шосте чуття“. Вперше
гостями фестивалю були музиканти
гурту „Кому Вниз“. Крім українських
рокових гуртів та ансамблів народної
творчості, була й делегація з Литви.
У межах фестивалю, який пропагу
вав здоровий спосіб життя, відбувся
велопробіг „Від Степана до Євгена“
(від пам’ятника С. Бандері до с. За
шків). Зі Львова до Зашкова прибуло
300 велосипедистів.

Учасники також взяли участь у різ
номанітних майстер-класах. Дівчат
вчили плести вінки з трави, були
й охочі навчитися стріляти з лука та
мистецтва бодіарту. Також спостері
гали за тим, як козаки збирали чайку,
яку ввечері спустили на воду.
Традицією цього заходу стали
відвідини музею Євгена Коноваль
ця. Ввечері з фестивального поля
молодь пройшлася смолоскипною
ходою до хати, де народився пер
ший голова ОУН. Там діє експозиція
речей, що належала сім’ї Коновальця
(збереглася лише ікона та серветка,
що вишила його мати та меблі з бу
динку в Римі).
Завершився фестиваль „Зашків —
Земля Героїв“ у неділю Божествен
ною літургією.
Низка заходів, які нагадали про
відому особистість в українській іс
торії, пройшли й у Львові. 14 червня
відбулося свято вулиці Євгена Коно
вальця, яке розпочалося урочистою
ходою представників громадських
організацій, політичних партій та
рухів, учнів навчальних закладів
і мешканців району. У спорткомп

лексі „Україна“ відбувся концерт,
за участі хору вояків УПА „Повста
нець“, колективів художньої само
діяльності Центру дитячої творчості
„Веселка“, заслуженого артиста
України, соліста Львівської облас
ної філармонії Мар’яна Шуневича
та інших.
Крім цього, протягом травня від
бувалися конкурс творів-есе на тему
„Моя вулиця названа іменем полков
ника Євгена Коновальця“ та конкурс
дитячих робіт на патріотичну тема
тику в загальноосвітніх навчальних
закладах району та гуртках УДЮМК.
10 червня у класичній гімназії відбу
лася конференція, присвячена життю
та діяльності полковника.
Церква вшанувала пам’ять полков
ника Євгена Коновальця ще 23 травня,
в день його загибелі (75 років тому).
Божественна літургія та панахида від
булися у Гарнізонному храмі святих
апостолів Петра і Павла. Ініціатором
заходу став Комітет із вшанування
пам’яті українських героїв.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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самоврядування

Дружній і надійний тил студентства

С

тудентське життя у
Львівській політехніці
особливо насичене. Своєрідних барв додає активна
діяльність студентського
самоврядування. Колегія
та профком студентів і аспірантів Політехніки дбає
про всебічний розвиток
молоді.
Протягом навчального року
на сторінках газети ми пері
одично висвітлювали чима
ло заходів, які проводили
активісти студентського са
моврядування. Але традиці
єю стало підбиття підсумків
і аналіз роботи Колегії та
профкому за минулий рік.
Про основні напрями роботи,
найцікавіші проекти та як діє
ця велика організація, розпо
вів заступник голови Колегії
та профкому Юрій Баланюк:
— Насамперед хочу
побажати всім студентам
вдало скласти сесію. Бо цей
етап важливий для кожно
го, хто здобуває освіту. Але
попереду особливо при
ємний період для більшості
студентів — відпочинок. Зі
свого боку колегія всіляко
посприяла, аби всі охочі
студенти змогли відпочи
ти у навчально-оздоров
чих таборах „Політехнік-1“

(Алушта) та „Політехнік-3“
(Морське). Всі заяви, які
студенти подали головам
профбюро інститутів, роз
глядали на засіданні Колегії
та профкому і відповідно до
рішення, розподіляли путів
ки. Звичайно, траплялося,
коли на один заїзд у той чи
інший табір була завелика
кількість охочих, тоді ми
пропонували як альтерна
тиву путівку на інший заїзд
чи в інший табір. Студентів
соціальних категорій, тоб
то сиріт, ми забезпечили
безкоштовними путівками
в той табір і на той заїзд,
який вони обрали. На сьо
годні заяви подали десяте
ро таких студентів. Пріори
тет в отриманні путівки на
відпочинок мали також усі,
хто долучався до активної
громадської діяльності, має
досягнення в спорті, про
світницькій роботі.
Навчальний рік, який
добігає до завершення,
був надзвичайно плідний
на різноманітні студентські
культурні та освітні заходи.
Особливо треба відзначити
фестиваль „Весна Політех
ніки“, який цьогоріч тривав
аж два місяці. Та загалом
було багато проектів ін
ститутських осередків сту

дентського самоврядуваня,
які сприяли розвиткові сту
дентства і додавали снаги
у навчанні.
Та ми провадимо роботу
не лише в університеті, а й за
його межами. Наприклад,
нещодавно звернулися до
міського голови через те, що
біля Львівської політехніки
на переході біля перехрестя
вул. С. Бандери та вул. По
літехнічної систематично
не працює світлофор. Ця
ситуація наражає студентів
на небезпеку. Ми попро
сили вирішити цю проблему
і встановити цифровий світ
лофор із затримкою право
руч, щоб студенти могли
спокійно переходити вулицю.
Ще одне звернення було про
переходи на маршруті від
студентських гуртожитків до
навчальних корпусів. Така ро
бота провадиться постійно.
Звертаються до нас за
допомогою і самі студен
ти. Ми завжди відкриті до
спілкування для кожного
політехніка з будь-якого
приводу. Завжди намагає
мося вирішувати всі питання
в межах закону. Найголовні
ше в нашій роботі — захист
прав студентів.
Також активісти Колегії
та профкому систематично

беруть участь у багатьох
загальноміських акціях.
Максимально долучаємо
ся до заходів Студентської
ради Львова, в складі якої
є представники нашого
студентства. Це підтримує
імідж нашого навчального
закладу і всіх політехніків.
Наприклад, у День Держав
ного прапора студентська
громада Політехніки (понад
півтори сотні осіб) на чолі
з головою Колегії та про
фкому студентів і аспірантів
взяли участь у заходах, при
урочених цьому святу, на
площі Ринок.
Взагалі, вся робота Коле
гії та профкому спрямована
на молодь. Без перебіль
шення можна сказати, що
тут студенти працюють для
студентів. Тому дієвим і ак
тивним спудеям хочу пора
дити, щоб вони не втрачали
жодної хвилини марно, щоб
усе було спрямовано на
самореалізацію та самороз
виток. Щоб вони не лише
продукували, а й макси
мально реалізовували свої
ідеї в життя. Бо студентам
здається, що час навчання
дуже довгий, але насправді
це дуже короткий відрізок
часу. Хоча він найбільш
плідний на можливості для
росту і розвитку в найрізно
манітніших напрямах.
Дуже добре, що до ді
яльності нашої організації
долучаються студенти вже
з перших курсів. Бо окрім
знань, вони отримують ко
рисний досвід роботи в ко
манді Також наше студент
ство представлене у різ
номанітних громадських
організаціях, що ще більше
розширює можливості роз
витку і росту. Тож у такий
спосіб ми всі працюємо
задля студентів, кожен до
кладає свою частку до тво
рення і функціонування ве
личезного „будинку“ — сту
дентського самоврядування
у Львівській політехніці.
Наталія ПАВЛИШИН
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альтернативне дозвілля

коротко

Докопатися до давнини

Л

ьвівська політехніка співпрацює
з Інститутом українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України вже
багато років поспіль. Цього року політехніки вже вкотре стануть учасниками досить незвичної, як для спеціалістів технічної галузі, археологічної експедиції. З 2 липня до 2 серпня фахівці
та аматори шукатимуть історичні артефакти на Тернопіллі — в селах Ванжулів та Буглів Лановецького району.
— Це нова археологічна стоянка, яку
ще досі не досліджено. Зі слів на
уковців, пам’ятка датована близько
150 – 200 тис. років тому, — розповів
керівник археологічної експедиції від
Львівської політехніки Володимир Ше
пітчак. — Тож поїздка обіцяє бути над
звичайно цікавою. Тому закликаємо всіх
охочих студентів взяти участь в експеди
ції, щоб гарно і приємно провести час
та принести користь українській науці.
Учасником розкопок може стати
кожен. Достатньо прийти в приймальню
Колегії та профкому студентів і аспірантів
Політехніки та подати заявку. Попере
дні роки до експедиції долучалися не
лише студенти, а й викладачі, зокрема
з ІНЕМ та ІТРЕ. Єдина умова: мінімаль
ний термін участі — п’ять робочих днів.
Організатори експедиції повністю забез
печують усім необхідним: проживанням
у наметах, інвентарем, харчуванням.
Експедиція поділяється на три
етапи: організаційний (облаштовують
табір та проводять дослідження тери
торії), розкоп та конференція (приїж
джають науковці не тільки з України,
а й Європи: Польщі, Чехії, Прибалтики
і на базі табору проводять виїзну кон
ференцію, під час якої досліджують
знайдені артефакти).
— Студенти думають, що експеди
ція — це винятково розкопки зранку
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до вечора. Але насправді пошуки про
водять тільки в першій половині дня.
Решта часу — дозвілля. Зазвичай табір
розташовуємо на березі річки чи озера,
щоб після роботи можна було поза
смагати, поплавати. Також проводимо
чимало цікавих екскурсій. Тернопіль
щина надзвичайно колоритна та багата
історичними пам’ятками, тож ми не раз
проводили цікаві поїздки цим краєм.
Зокрема, керівник експедиції доктор
історичних наук, професор Олександр
Ситник організовує захоплюючі екскур
сії по музеях. Ми намагаємося поєдну
вати це все, щоб студентам було ціка
во, — наголосив Володимир Шепітчак.
— Минулого року я був учасником
розкопок. Мене зацікавили розповіді
про експедиції, і я поїхав, бо хотів по
бачити все на власні очі. В цій поїздці все
було особливе. Навіть розповіді з історії,
які в студентській аудиторії видаються
часом нудними, тут надзвичайно за
хоплювали. Викладачі нам розказува
ли про той історичний період, що ще
більше запалювало до пошуків,— роз
повідає другокурсник ІЕСК Микола
Петришин. — Також пояснювали, як і що
треба робити, наскільки важливими
є знахідки для науки. Мені вдалося зна
йти кремінь і кістку тварини, науковці
говорили, що ці пам’ятки мають 30 тис.
років. До поїздки я приблизно уявляв, як
можуть відбуватися такі експедиції, але,
якщо відверто, те, що уявляєш, дуже
різниться від реальності. Насправді
все значно цікавіше і захоплюючіше.
Важливу роль відіграють колектив і ат
мосфера. Всі дуже дружні, допомагають
один одному. Кожен відчував відпо
відальність за свою роботу, щоб чогось
не пошкодити чи не порушити. Цього
року теж присвячу тиждень розкопкам.
Наталія ПАВЛИШИН

28 – 30 червня у Львівській духовній
семінарії Святого Духа відбудеться
Форум молодіжних лідерів УГКЦ.
Участь у ньому візьме Блаженніший
Любомир (Гузар), архієпископ-емерит
УГКЦ. У межах зустрічі будуть сформовані навчальні майданчики, де молодіжні лідери навчатимуться волонтерської праці в церковних та громадських
організаціях, а також, як проводити
літні молодіжні табори, реколекції, нічні
чування для молоді, біблійні гуртки,
прощі і паломницькі поїздки тощо.
Команда Електронного архіву визвольного руху avr.org.ua оприлюднила
фонд документів, які висвітлюють
діяльність польських підпільних організацій у Львові в період радянськонімецької війни 1942 – 1944 років.
Усі матеріали викладено у вільному
доступі в інтернеті на сайті Е-архіву.
У фонді представлено 86 документів організацій польської підпільної
мережі, а також підбірка підпільної
преси тих років. Відразу після оцифровування ЦДВР передав електронні
копії Генеральному консулу Республіки Польща у Львові.
На Київщині відновили цвинтар воїнів
армії Української народної республіки. В місті Боярці активісти благодійного фонду „Героїка“ освятили
шість відновлених могил козаків
і старшин армії УНР, які загинули
в 1918 – 19 рр. у боях за незалежність України. Після того, як більшовики окупували УНР, то цвинтар,
а з ним і військові могили знищили.
Вже в часи незалежної України
історикам вдалося віднайти архівні
документи, на підставі яких встановили осіб воїнів та місця їхнього погребіння. Серед загиблих — сотник,
бунчужний та четверо козаків.
У Дрогобичі 22 червня відбудеться
урочисте повернення втраченої
частинки давнього кованого декору
дверей церкви св. Юра. Ця деталь
була втрачена понад сто років тому,
а недавно її віднайшли під підлогою дзвіниці храму. Крім цього,
20 – 22 червня на подвір’ї церкви
творче об’єднання „Кактус“ та музей
„Дрогобиччина“ вдруге проведуть
мистецьку студію під відкритим небом „Плащ Юра“. Художники з різних
куточків України з’їдуться до церкви
і малюватимуть там на великих полотнах, які заготовили організатори.
За матеріалами інформагенцій
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поради фахівця
олоді, особливо студентам, які мешкають у гуртожитках, часто бракує житлового простору. Навіть у криМ
хітному помешканні нам доводиться не тільки ночувати, а й снідати та вечеряти, відпочивати, працювати,
мріяти та приймати різні важливі рішення. Одним словом — жити. Про основні принципи правильного облашту-

вання кімнат і маленьких квартир знає асистент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури
Львівської політехніки Андрій Бєляєв

Як розсунути стіни в кімнаті
студентського гуртожитку
— Андрію, Твоя магістерська робота називалася „Особливості
прое кт ув ання квартир
малих площ“ і знаю, що
цікавишся міським житловим середовищем від
будівництва до меблевого дизайну. Порадь, що
робити студентам, які
мешкають у гуртожитку
або спільно винаймають
квартиру? Тільки так,
щоб без кардинальних перепланувань…
— Якщо йдеться про мі
німальне житлове серед
овище з використанням
якнайменшої кількості ма
теріальних ресурсів, без
можливості переплану
вання, то палітра засобів
для дизайну інтер’єру до
волі обмежена. Найперше
хочу порадити студентам
і молоді, яка відчуває брак
житлового простору, шу
кати поблизу помешкання
комфортний громадський
простір. Добре, щоб це було
місце під відкритим небом,
як от парк чи площа.
— Балкон для цього також підійде?
— З балконами проблема.
Балкони в наших житло
вих будинках рідко бува
ють таких розмірів, щоб
забезпечити повноцінну
рекреацію. Може, це зу
мовлено конструктивни
ми рішеннями, а може не
правильним розумінням
їхнього призначення. На
60 – 80 сантиметрах шири
ни балкону можна поста
вити хіба що одне крісло.
А в Мюнхені (Німеччина)
нормою є балкон, на яко
му стоїть стіл, а довкола
нього можуть повечеряти

шестеро людей. Фактично,
це ще одна кімната на літ
ній час. Через неправильні
розміри, форми і те, що
більшість балконів у нас
засклені, вони, на жаль,
навіть не претендують на
роль рекреаційних зон.

правильно орієнтуватися
на великі плями і глянцеві
площини. На власному до
свіді переконався, що до
дає просторовості вапняна
фарба на стінах, бо крис
тали цього матеріалу роз
сіюють і відбивають світло,
створюючи приємний для
людського ока оксами
товий ефект. Крім цього,
перебувати у білених вап
ном приміщеннях добре
для людського здоров’я.
Від шпалер з квітковими
орнаментами і дрібними
зображеннями краще від
мовитися. Глянцеві поверх
ні (наприклад, однотонні
двері шафи без оздоблен
ня або натяжна стеля) від
дзеркалюють паралельні
промені світла й дають
певну перспективу, якої
реально нема.

— То повернімося всередину кімнати…
— Людині треба уника
ти відчуття замкнутості,
яке неминуче з’являється
в маленькому приміщенні.
Тому основним завданням
є створити умови для пси
хологічного комфорту меш
канців — візуально розши
рити простір. Домогтися
цього допомагає світлий
колір стін, особливо вікон
них відкосів. Залежно від
того, якого кольору відкоси,
стільки світла потрапляти
ме до кімнати. Великі одно
рідні площини й кольорові
акценти — саме те, що по
трібно. Один яскраво-чер
воний диван — кращий
вибір, ніж диван у смужки
чи квіточки. (Якщо ліжок
кілька, то можна накрити
їх однаковими тканинами).
У невеликих приміщеннях

— Як краще розставити
меблі?
— Велике значення має
альтернатива руху крізь
простір. Якщо ви змуше
ні ходити весь час одним
і тим самим маршрутом,
скоро відчуєте психологіч
ну втому. Тому я за те, щоб
у невеличких кімнатах гур
тожитку стояли дворівневі
ліжка. Або висота кімнат
могла б бути вища, щоб
ліжкомісця облаштувати
над „кухнею“. Таким чином
можна досягти пульсації
простору: зайшовши з при
міщення, де нижча стеля,
інший колір стін, до вищої
кімнати, людина теж відчу
ває збільшення життєвого
простору. У малих примі
щеннях велику роль віді
грає декорування. Дрібні
речі варто групувати, щоб
на перший погляд дрібний

декор сприймався як одна
велика пляма. Розміщені
по всій кімнаті вони будуть
її захаращувати. Краще по
вісити велику картину, ніж
три менші.
— Якими мають бути
вазони в невеличких кімнатах?
— Малий простір краще
озеленити, ніж заквітчати,
Один великий фікус або
звичайна трава в довгому
ящику добре впораються
з цим завданням. А 50 как
тусів у різних горщиках ви
глядають зовсім інакше.
— Часом студенти перегороджують свою маленьку кімнату шафою
або шторами, створюючи при вході невеличку кухню. Чи виправданий такий
крок?
— Залишати спільний, на
віть найменший, вільний
простір — це правильно.
Якщо він відокремлений —
теж не зле. У студентських
гуртожитках коридори — це
„негативний простір“, який
крім транспортування і ева
куації, не виконує жодних
функцій. „Позитивний про
стір“ коридору мав би тяжіти
до квадрата або круга і вико
ристовуватися як зона для
спільної рекреації, компен
суючи брак місця в блоках.
Можна було би планувати
гуртожитки так, щоб органі
зувати входи до помешкань
двох перших поверхів без
посередньо з вулиці. Але ж
у нас досі надають пріоритет
контролю, а не комфорту
для мешканців.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ
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„Навчився розрізняти корейців,
японців і китайців“

П

з яких б’є гаряча вода. Ти за
лазиш туди і там релаксуєш.
Ще натовклися суші так, що
на них дивитися не могли.
Брали участь у місцевому
японському фестивалі, де всі
переодягалися в білі тради
ційні костюми і йшли коло
ною до синтоїстського храму.

родовженням актуальної для літа теми
студентських подорожей
стане наша розмова з одним із учасників волонтерських проектів у Японії
та Південній Кореї, випускником Львівської політехніки Олегом Благієм.
Робота з дітьми в дитячих
літніх таборах у цих країнах
запам’яталась йому яскравими враженнями.
— Чому Японія? Бо я в ди
тинстві багато наслухався
про неї, трішки займався
карате і завжди здавалося,
що вона — просто інша га
лактика. Взагалі, спочатку
ми з моїм другом Влодком
Нестером за рекоменда
цією друзів подавалися на
волонтерський проект у Пів
денну Корею. Але побачили,
що перед цим проектом
буде ще один, у Японії, який
нам підходить по датах,
і вирішили зголоситися ще
й туди. Зауважу, що до про
екту бажано готуватися не
пізніше, як за місяці три.
Тобто ти вирішуєш, куди
хочеш поїхати, надсилаєш
мотиваційний лист, чекаєш
підтвердження, готуєш па
пери для отримання візи.
— Чи складно було отримати візу і як добиралися
до місця таборування?
— З документами не було
проблем. Із нашої сторо
ни організацією займалася
„Спілка Форум“. Організатори
надіслали запрошення з ре
комендаціями, як добратися
до місця проведення табору.
Переважно це авіарейси з чіт
ким часом, датами. Ну, але
рекомендація рекомендаці
єю, а у нас були свої плани…
Планували доїхати авто
стопом аж до Китаю, звід
ти — на поромі в Японію.
Ми навіть стартували авто
стопом, але зрозуміли, що
не встигаємо. Тож частину
шляху долали потягами

і бюджетними літаками. По
дорозі зупинялися в кауч
серферів (www.couchsurfing.
org — мережа добровіль
ного і безкоштовного об
міну гостинністю). А щодо
китайців, то вони дуже від
криті та безпечні, хоча самі
живуть досить бідно, але
якщо приймають когось, то
на високому рівні, пригоща
ють, розважають.
У Китаї були в Пекіні,
в Шанхаї. На місці від друзів
дізналися про Теракотову
армію і вирішили поїхати
подивитися на неї в місто
Сіань. Автостопом по Китаю
пересуватися не вдалося, бо
китайці думають, що, якщо
ти зупиняєш, то тебе треба
відвезти на автостанцію або
в аеропорт. У Шанхаї потра
пили на виставку „Шанхай
Експо“. Там були представ
лені будівлі майбутнього на
екологічну тематику багатьох
країн світу. Був і український
павільйон, але його перетво
рили на барахолку: там про
давали все — борщ, писанки,
котлети по-київськи, горщи
ки за шаленими цінами… І,
врешті-решт, коли виходиш
з норвезького павільйону —
ти хочеш поїхати в Норвегію,
виходиш з українського —
і таке враження, що виходиш
з базару.
З Пекіна ми знайшли по
тяг, та сидячих місць не було,
і ми їхали 17 годин стоячи,
сидячи на підлозі, лежачи
під кріслами на карематах.

В Шанхаї сіли на пором. Але
в порту Осаки дуже здивува
лися, як то ми, їдучи з Укра
їни, опинилися на поромі,
допитували, як потенційних
терористів. Але потім японці
зрозуміли, що ми не стано
вимо ніякої загрози, самі не
пропадемо і пропустили нас.
В Японії ми жили, якщо
сказати на наш лад, у бу
динку культури. Нам за
безпечували проживання,
харчування, місцеві жителі
готували нам традиційні
страви. В Кореї у нас була
своя хата, де ми за їхніми
звичаями спали на підлозі
з підігрівом.
— Були якісь очікування,
коли вирушали з України?
— Звичайно, ми гадали, що
в Японії побачимо самураїв,
які медитують під сакурами,
багато парків, як на картин
ках, що в інтернеті, а воно
все зовсім не так. Насправді
все поглинули мегаполіси:
величезна густота населен
ня й доріг, усі кудись по
спішають. Парк, якщо є, то
оточений дорогами, та й за
площею невеликий, табуна
ми ходять туристи…
— Чи порадували вас якимись традиційними цікавинками?
— Я фанат різних лазень,
і для мене було просто мега
круто відвідати традиційну
японську парну. Це такі тер
мальні джерела просто неба,

— Правда, що японці і корейці схиблені на техніці?
— Все дуже комп’ютеризо
вано. І це негативно впли
ває на зір. Ми одного разу
сиділи в кафе і рахували се
ред прохожих, яка кількість
в окулярах: нарахували 8 з
10 (і то на вулиці, а не за
комп’ютером!).
Але сподобалося, що
багато людей займаються
спортом у міських парках.
Бабусі вмикають музику,
танцюють на вулиці. Багато
спортивних майданчиків.
Розвинуті громадські лазні.
І це все фінансується на
державному рівні.
— Що змінилося у Твоєму
житті після повернення
додому?
— Багато чого змінилося:
ставлення до людей, до їжі,
до релігії. Якщо раніше я був
затятим християнином, то
тепер у мене є друзі-синто
їсти, буддисти, представники
інших релігій. Ще навчився
розрізняти корейців, япон
ців і китайців. Виявилося, що
вони досить різні, і, власне,
це постійно підкреслюють.
Взагалі, кожен день —
нові емоції, знайомства,
враження, а приїжджаєш
додому — і ця сіра буден
ність накриває тебе з голо
вою. У мене вдома висить
велика політична карта сві
ту, і особливе задоволення,
коли повертаєшся з якоїсь
мандрівки, взяти маркер
і відмітити, де був.
Спілкувалася
Олеся ПЕСОЦЬКА,
студентка ЛНУ ім. І. Франка
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прем’єра

„Собака на сіні“ як диплом

О

дна з найвідоміших „придворних
комедій“ іспанського драматурга
XVII століття Лопе де Вега 15 і 16 червня постала на сцені Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки.
Актори-студенти отримали за гру
в ній найвищі бали — щирий сміх публіки, оплески і квіти.
Для студентів четвертого курсу фа
культету культури і мистецтв ЛНУ
ім. І. Франка це була не просто вистава,
а дипломна робота, яку вони, довело
ся визнати вже після першої частини
постановки, виконували блискуче.
Режисером-постановником і авто

високі ноти

ром музичного оформлення твору
виступила художній керівник театру,
заслужена артистка України Людмила
Колосович. Її бачення цієї відомої ко
медії, не обтяжене зайвими декораці
ями та драматургічними прийомами,
доповнили танцювальні номери та
пристрасні мелодії. Вірші ж до пісень
написала студентка, яка грала роль
головної героїні вистави графині Діани,
Інна Лиховид.
Найскладнішим і найменш вдалим
для студентів був початок втілення при
дворних інтриг — зав’язка дії вийшла
надміру емоційною. Та згодом різка
для вуха й ока глядача екзальтованість

Діани дещо пригасла, складні любовні
переживання, які виникли між знаттю
й слугами, увійшли у більш спокійне
русло, спокійне не так за змістом, на
повненням, як за формою вираження.
Хепі-енд — одруження графині і її
секретаря Теодоро — став очікуваним
завершенням усіх перипетій і викликав
довгі аплодисменти у залі.
„Фантастично прожита акторами іс
торія кохання. Вітаю. Дипломна робота
захищена на найвищому рівні“, — від
гук однієї з глядачок у соцмережі на
побачене не викликає заперечення.
Н. Я.

„Орфей“ дасть джазу

У

країнська (і не тільки) автентика
з джазовим відтінком — незвичний подарунок зробить львів’янам
відомий львівський акапельний чоловічий колектив „Орфей“. Разом із
знаним київським композитором та
джазовим піаністом Олександром
Саратським октет 21 червня виступить
у концертній залі Львівської обласної
філармонії.

Спільну концертну програму під назвою
„Свінгуємо разом“ було презентовано
ще у березні у Національній філармонії
України. У Львові концерт хотіли на
звати „Дамо джазу“, але Олександр
Саратський, якому належить ідея такої
співпраці, підбір репертуару, через
місцеву специфічність назви її відхи
лив. Попри те артисти сподіваються,

що львів’яни сприймуть не згірш від
киян їхній творчий експеримент — досі
„Орфей“ виявляв більшу схильність до
класичного мистецтва і не співав під
акомпанемент фортепіано.
Концерт формуватиметься з двох
частин: перша — українські народні
пісні, як от „Ой, чий то кінь стоїть“, „Ой,
у полі три криниченьки“, „Од Києва до
Лубен“ (композитор багато працював
як фольклорист, намагався охопити
різні регіони України), але „джазонуті“;
друга — світові хіти — „Come together“
з репертуару „Бітлз“, „Hello Dolly“ з ре
пертуару Луї Армстронга, „Smoke get’s
in your eyes“ зі старого бродвейського
мюзикла й однойменного кінофільму
„Roberta“, „Chattanooga Choo Choo“
з репертуару американського джазоркестру Глена Міллера та багато інших.

Джазова гармонія дасть можливість
використати восьмиголосся октету
максимально. Щоб джазові стандарти
прозвучали повноцінно, у програмі
концерту також задіяні солісти — лауре
ати міжнародних джазових фестивалів
Лана Меркулова й Олексій Тузов (Київ),
а також заслужена артистка України
Любов Качала (Львів).
Окрім творів українською мовою,
орфеївці виконають пісні ще й іншими
мовами — французькою, англійською,
італійською, китайською та на івриті.
Цікаво, що коли в Києві „Орфей“ почав
співати китайською, глядачі сприйняли
це як жарт. Взагалі, щодо китайської,
то вивчати її було нелегко, доводилось
консультуватись з носієм мови — китай
ським студентом, який живе в Україні
вже десять років. Він займався індиві
дуально з кожним з артистів вокалом,
адже у китайській народній пісні, яка
розповідає про білу квітку жасмину,
дуже оригінальна мелодика, та й фо
нетика самої мови складна.
Перед виступом у Львові колектив
завітає до Кременчука, але з іншою
програмою, в якій максимально по
казано творчість, з котрою львів’яни
вже ознайомлені. Побувають артисти
і в інших українських містах, звідки
кожен з них родом — зроблять творчі
подарунки для своїх земляків. А у ве
ресні на них знову чекає закордон, бо,
хоч програма виступів на 80 % укра
їнська, зарубіжний слухач абсолютно
сприймає її та розуміє.
Наталя ЯЦЕНКО
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арт-проект

Камерна музика на свіжому карпатському повітрі

З

шість — дванадцять років), май
стер-класів з фортепіано, зі скрипки,
віолончелі, фаготу, круглого столу
„Музичне мистецтво як шлях до
досягнення внутрішньої гармонії“,
також містить ознайомлення з міс
цевими звичаями, екскурсії, похід
на Говерлу. Вперше на фестивалі
відбудуться гуцульські вечорниці.
Родзинками karpatyArt’у будуть му
зикотерапевтичні сесії й авторські
тренінги, які сприятимуть розвитку
професійних здібностей музикантів
і особистісному внутрішньому розви
тку слухачів. Кульмінацією спілкуван
ня між учасниками фестивалю стане
оркестр інтуїтивної музики — слухачі
матимуть змогу створити музичну

близити академічну музику з публікою, поділитися досвідом
музикування українських митців із
зарубіжними — другий фестивальпленер karpatyArt, який відбудеться 26 – 30 червня у Яремчі й Ворохті, ставить перед собою саме такі
завдання.
Торік фестиваль проходив у липні
і залишив у його учасників якнай
кращі спогади. Особливо сподобався
усім неформальний момент смаку
вання карпатським чаєм і співання
народних пісень. Цьогоріч програма,
окрім концертів (сім, із камерним
оркестром та сольні виступи, зокре
ма, наймолодших учасників, яким

літтусовка

коротко

Літературне бомбардування:
„Книги, які надихають“

Що таке літературне бомбардування?
Для непосвячених, але заінтригованих
на сайті ФРІ є роз’яснення: „Це зібран
ня творчої молоді, яка любить читати
і вважає літературу своїм хобі і на
тхненням“. У Львові перше „бомбарду
вання“ відбулося ще у травні. В ньому
взяло участь приблизно двадцять осіб,
темою зустрічі були „Книги та кіно“.
Оскільки метою проекту є популя
ризація читання, то всі складові зустрі
чання фріішників 13 червня у книгарні
„Є“ були спрямовані на це — презен
тація улюблених книг, живий буккро
синг, інтерактивні конкурси. Присутні
по черзі „рекламували“ книжки, які
прочитали і які вони хотіли б запро
понувати прочитати іншим. Серед них
були і оповідання О’Генрі („мені друг
подарував цю книжку із побажанням
знайти в кожному оповіданні себе“),
і „Історія кохання“ Еріка Сігала („про
неї згадувалось у фільмі „Похмурі
тіні“, зацікавилась, почала шукати…“),
і навіть „Антисуржик“ Олександри Сер
бенської. Українсько-російський поет

Світлина Наталі Яценко

Л

ьвівський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської
організації „Фундація Регіональних
Ініціатив“ (ФРІ), яка різними способами сприяє активному життю
молоді, втілив у життя чергову зустріч із нового проекту „Літературне
бомбардування“.

композицію за допомогою багатьох
інструментів, це буде інтуїтивне ви
раження емоцій через музичні звуки.
Олена Пилатюк, викладач Львів
ської національної музичної академії
ім. М. Лисенка, даватиме на фестива
лі майстер-клас із фортепіано. Вона
дуже пишається, що ініціаторами
цього масштабного і потрібного за
ходу є її колишні студенти — Ігор
Прокопюк і Наталя Зубко.
Учасників пленеру, не враховуючи
ансамблів, має бути тридцять один.
Завершальні акорди karpatyArt’у про
звучать 1 липня в Івано-Франківській
обласній філармонії. В Івано-Франків
ську також відбудеться практичний
курс для настроювачів фортепіано.

Сільвер Анксель (так він себе пред
ставив) запропонував для буккросингу
власні збірки поезій. Після кожної пре
зентації їх учасники зачитували цікаві
факти про відомих письменників, про
літературні звичаї-традиції. Зокрема,
всі дізналися, що у Китаї за часів Цянь
Куня поетів, які писали сумні вірші,
страчували, а Ден Браун перед тим,
як почати писати, був поп-співаком.
Особливе пожвавлення викликали
конкурси — один на знання цитат із
книг, а другий — на впізнавання за
фото відомих, переважно зарубіжних,
письменників. Той, хто вгадав най
більше, отримав цукерки. Наприкінці
зустрічі охочі обмінялися контактами
й книжками, а також усі разом сфото
графувалися. Подібні зустрічі заплано
вано проводити щомісяця.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

У Львівському палаці мистецтв
відкрито виставку відомого французького художника, засновника
оп-арту Віктора Вазарелі. Експозиція
формується зі 120 сериграфій (різновид шовкографії), 20 живописних
автопортретів майстра та єдиного
у світі витвору мистецтва, що побував у космічному просторі — колажу
„Космос“. У межах виставки — документальний фільм про різні етапи
творчості митця.
23 та 24 червня на камерній сцені Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької —
вистава „Мама Маріца — дружина
Колумба“. Це твір за однойменною
повістю Марії Матіос — історія про
жіночу долю, жіноче щастя та біль.
Прем’єра відбулася взимку, на ній
була присутня письменниця. У виставі задіяні актори з різних театрів.
Серед виставок, відкритих минулого
тижня у Палаці мистецтв, — неординарна „Програма переробки“ польського митця Томаша Доманьського.
Абстрактні колажі, геометричні
та органічні матерії з вишуканою
колористикою, просторові об’єктискульптури — свої твори Томаш
Доманьський виконав із перемеленого старого одягу, шматків картону,
залишків їжі, засушених комах тощо.
Експозицію відкрили за підтримки
Генерального Консульства Республіки Польща у Львові.
За матеріалами інформагенцій
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творчість наших читачів

Місячний серп
Ніч якось заскоро заступила вечір, повісивши на гачок на
гострений місячний серп. Той погойдався, підставив спину
теплим променям сонця, що провалилося необережно за
край неба, і застиг, наче вкопаний. Зорі, радіючи темноті,
яку не в силі здолати молодому й несвітному місяцю,
завеселились, заяскравіли, випромінюючи невимовну
радість. Я лежав горілиць на свіжій соломі, що ще тримала
в собі тепло і запах спекотного дня, і собі радів зоряному
небу. Незчувся, як вступив у дружню розмову з зірками,

і нам усім стало ще радісніше і світ
ліше на душі. Про що ми говорили,
не пригадую. Але за розмовою ні їм,
яскравим, ні мені, бездумному, було
не до місячного серпа.
А місячний серп все бліднішав
і бліднішав, і все нижче і нижче
опускався на землю. А коли досягнув
безпечної висоти, то стрибнув — і перерізав мені горло.
2012.07.31. Загорів

Конфуцій
Я сидів на камені біля стрімкої річки. Дзюркіт води за
спокоював. Ходити важко — крило заважає. Літати на
одному — про що казати. Але де не візьмись мій давній
приятель Кон-фу-цзи (запізналися ми десь біля 500-го до
н. е) з величезним контрабасом. Він ще тоді не заперечував,
що людина у своїх діях керується внутрішніми мотивами,
але обстоював, що водночас вирішальну роль у людському
житті відіграє закон (або повеління) Неба. Людина повинна
навчитися сприймати й розуміти цей закон і вибудовувати
свою поведінку відповідно до волі Неба. Якщо людина
спроможна це робити, вона постає як шляхетна. Шляхетна
людина у своїх діях внутрішніми чинниками має певні жит
тєві принципи, серед яких обов’язковим є людинолюбство.

Шляхетній людині протистоїть низька людина, яка не має
внутрішніх переконань, а діє під впливом юрби або без
посередніх життєвих потреб. „Шляхетний муж дбає про
обов’язок. А низька людина — про зиск“, — казав він.
Запитує, наче жартома: „Полетимо?“ — „Так“, — від
повідаю. Куди? Пощо? Не питаю. Мені достатньо того, що
він першим сказав: „Людино! Чого не бажаєш собі, того
не роби й иншому“. Розкриває футляр, а там не музичний
інструмент, а — крило. „Бери, — каже. — Воно — твоє“.
Лечу на двох крилах у піднебесній синяві, не налюбу
юся світом. Але дивно: поруч мене не Кон-фу-цзи, а ти.
А може не ти, а любов твоя… Мені трудно на такій висоті
розрізнити вас.
2012.03.16. Львів

#

Василь ЧАБАН, професор кафедри теоретичної
та загальної електротехніки ІЕСК Львівської політехніки, член НСПУ

Рідна хата

Старенька похилена хата стояла,
обіпершись на високого ясена. Була
осінь. Пожовкле листя тихо падало
на її дах, вальсуючи в осінньому танці.
А вона дивилась понуро, щось прига
дуючи. Напевно, добрі часи… Веселий
сміх і тупотіння дитячих ніжок. Веселі
літечка, ніжні весни. А ще сніжні зими,
різдвяні колядки під своїми вікнами,
великодню писанку, що несли до неї
радість і щастя.
Тепер сонце якось крадькома обходило її, заглядало
у почорнілі очі. Інколи пробивалось несміливо до неї поміж
гіллям розлогого горіха і ніяковіло. Ніяковіло від того, що
навіть воно вже не могло звеселити її. Була та хата надто
сумна та неприступна.
Я зайшла на подвір’я. Хата не зраділа мені й не приві
тала. Тільки з докором низько з-під лоба глянула на мене.
Я мовчки опустила очі, а вже потім голову. Двері не дуже
гостинно відчинилися. Переступила поріг. Тіні злякались
мене та швидко розбіглися по кутках. Зачаїлись тихенько,
мов малі дітлахи, які ховаються від великого і страшного
бабая. І тільки святі з почорнілих образів дивилися на мене
мовчки, з тихим сумом в очах, бо ніхто вже давно не мо

лився до них, не просив щастя та долі, не ділився радістю
й переживаннями.
Серце моє то завмирало, то з усе більшою силою стука
ло в грудях. Я хвилювалась, як мала дитина. Та дитина, яка
весело дивилася з портрета у білому фартушку та з банти
ками у волоссі. Портрет висів на стіні, припадав порохами.
Під портретом — етажерка з книжками. Шевченкові твори,
читані-перечитані сотні разів. Книжки читались особливо
солодко, коли застуджувалася і в школу можна було не йти.
Тоді тепла ковдра і книжка ставали найближчими друзями.
А бабуся готувала гарячий чай з малиною. І такий той чай
був запашний!
Вже нема моєї бабусі. Рідної, близької, мудрої людини,
яка підтримувала та дбала про мене. Тільки картини, які
вона вишила, нагадували про неї. А ще фотографії…
Сльози котилися по моєму обличчю. Я просила проба
чення… Пробачення у… хати. За те, що покинула її, що живу
тепер іншим життям, що навідуюсь дуже рідко, що не чути
у ній веселого дитячого сміху…
Прости мені, хатинко! Все одно ти для мене найрідніша
та наймиліша. Бо тут живе найкраща частинка мого життя —
моє дитинство.
Наталка ЯРЕМА, старший викладач
кафедри геодезії ІГДГ Львівської політехніки
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
„Х“ або
„Y“ спадковості
Транскордонне
з’єднання по
мобільному
телефону

Інша
назва
річки
Конго

Природний коричневий
пігмент

Звук
певної
висоти

Майстер
вищого
пілотажу

Пара
для
ковадла

Знак, що
скасовує
дієз

Офіційне
прийняття главою
держави або
церкви

Літера
грецького алфавіту

Глядачі в
залі
Комаха
― еталон талії

Син
Монтеккі
Наголос
у античних
віршах

Ріка в
Італії

Розмінна
монета
Єгипту
Український
вчений,
митрополит
Іларіон

Одиниця сили
в СГС системі
одиниць

Український
літак

Мешканець
Більбао
Зображення
оголеного тіла

Земне
тяжіння

Радіолокатор

Історична область
у Німеччині,
головні міста
Дрезден, Ляйпціг

Станція
техніч.
обслуговування

Літера
грець- Вулкан в
Ісландії
кого
алфавіту

Найдовша ріка
в Африці

Горюча рідина,
продукт перегонки
нафти

Шлях
планети

Держава
на Близькому
Сході
Спиртний
напій з
полином

Вічне
місто

Здатність
відтворювати в
думках образи,
події

Давньогрецький
байкар

Біла
глина
Бідняк,
що
Місто в
бився з Латвії
з
Одіссеєм концертним
Переносзалом
не жит„Дзінтарі“
ло чукчів

Болгарська
ясновидиця

Американський
літакневи- Циганка
димка у Старицького

Місто в
Індії

Тропічний плідшишка
Глибока
западина

Стан
боксера
під час
бою

Той, хто
займається
чим-небудь не як
професіонал
Найпрудкіший
хижак на суші

НаціоВійсько- нальний
вий блок олімп.
комітет

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 19
Горизонтально: 3. Вензель. 8. Дакота. 10. Нерест. 11. Катод. 12. Кокні. 14. Динго.
16. Замша. 18. Екзамен. 20. Кастинг. 22. Том. 23. Нео. 24. Пелікан. 26. Логотип.
28. Ягода. 29. Катар. 31. Аркан. 33. Пріам. 35. Пірога. 36. Амулет. 37. Актинія.
Вертикально: 1. Лежак. 2. Еланд. 4. Маяк. 5. Подіум. 6. Градус. 7. Ясон. 9. Сто
матологія. 13. Ойкумена. 15. Генетика. 16. Знання. 17. Акмола. 19. Ауді. 21. Тахо.
25. Кордон. 27. Глазур. 30. Тріо. 32. Крем. 33. Парка. 34. Мафія.

Коштовна
пряжка

J

J

J

J

J

J

Літера
грецького алфавіту

― Тату, мені приснилося, ніби ти дав мені
п’ятсот євро!
― Можеш залишити їх собі, синку.
― Так, я, звичайно, все розумію, але коли
студентка четвертого курсу економічного
факультету запитує мене, що дорожче,
фунти чи стерлінги ― це вже…
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Зміни у Законодавстві
щодо добровільної сплати
єдиного внеску
З 28 квітня 2013 року набрав чинності
Закон України від 4 квітня 2013 року
№ 184 – VIІ „Про внесення змін до
деяких законів України щодо до
бровільної сплати єдиного внеску“
(далі — Закон).
Цей закон врегульовує питання
сплати єдиного внеску міжнародни
ми організаціями, розташованими за
межами України, за їх працівників,
які є громадянами України, що дає
можливість реалізувати права гро
мадян України, які працюють у таких
установах на пенсійне страхування.
З цією метою Пенсійний фонд
України укладатиме з розташовани
ми за межами України установами,
організаціями (зокрема й міжнарод
ними) угоди добровільної участі про
сплату єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне
страхування за громадян України, які
у них працюють, що дасть можливість
зараховувати до стажу, необхідного
для призначення пенсії, відповідні
періоди трудової діяльності.
Також на добровільну участь у за
гальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванні шляхом
сплати єдиного внеску на загально
обов ’язков е державне соціальне
страхування мають право особи,
які досягли 16-річного віку та не
належать до платників єдиного вне
ску, визначених Законом України
„Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування“, зокрема іно
земці та особи без громадянства, які
постійно проживають або працюють
в Україні, громадяни України, які
працюють або постійно проживають
за межами України, якщо інше не
встановлено міжнародними дого
ворами, згоду на обов’язковість яких
надала Верховна Рада України.
Такі особи беруть добровільну
участь протягом строку, визначеного
в договорі про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового дер
жавного соціального страхування,
але не менше одного року.
Договір про добровільну участь
особи укладають з територіальним
органом Пенсійного фонду за місцем
проживання, до якого подають від
повідну заяву.
З особою, яка подала заяву про
добровільну участь у системі за
гальноо бов’язкового державного

соціального страхування, територі
альним органом Пенсійного фонду
в строк не пізніше 30 календарних
днів з дня отримання заяви уклада
ється договір про добровільну участь
відповідно до типового договору,
що затверджено постановою прав
ління Пенсійного фонду України від
27.09.2010 № 21 – 5 та зареєстровано
у Міністерстві юстиції України від
27.10.2010 за № 994/18289.
Договором про добровільну
участь може бути передбачена од
норазова сплата особою єдиного
внеску за попередні періоди, в яких
особа не підлягала загальнообов’яз
ковому державному соціальному
страхуванню, у тому числі за період
з 1 січня 2004 року по 31 грудня
2010 року. При цьому сума сплаче
ного єдиного внеску за кожен місяць
такого періоду не може бути меншою
за мінімальний страховий внесок та
більшою за суму єдиного внеску, об
численого виходячи з максимальної
величини бази нарахування єдиного
внеску, встановлених на дату укла
дення договору.
Одноразова сплата єдиного вне
ску за попередні періоди може бути
здійснена за окремим договором.
Для осіб, які виявили бажання
брати участь в загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні,
а саме — на загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування, розмір
єдиного внеску становить 33,2 % суми,
що визначаються такими платниками
самостійно, але не більше макси
мальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановленої Законом
України „Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування“. При
цьому сума єдиного внеску не може
бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску.
Договори про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування,
укладені до набрання чинності За
коном України „Про внесення змін
до деяких законів України щодо до
бровільної сплати єдиного внеску“,
діють до кінця закінчення строку дії
таких договорів.
Управління Пенсійного фонду
України в Залізничному районі
м. Львова

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку № 1111, видану
Національним лісотехнічним університетом
України на ім’я Павлика Степана Антоновича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Труби Ярини Тарасівни;
утрачену залікову книжку № 0902278, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Затули Артема Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Буричка Ростислава Ярославовича;
утрачений студентський квиток № 1212413,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чан Куок Кхань;
утрачену залікову книжку № 0808229, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Уколова Дмитра Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Галик Оксани Тарасівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Мозгової Оксани Вікторівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Курій Надії Юріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Задворного Юрія Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дмитришин Ярини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карпи Романа Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Жзедзінської Марти
Володимирівни;
утрачений студентський квиток № 09180778,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пилипчук Маргарити
Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Українець Ірини Сергіївни.
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Многая літа!
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Многая літа!

Щиро вітаємо з днем народження
першого проректора Львівської
політехніки професора

Володимира Андрійовича
ПАВЛИША.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
щоб радісний настрій у серці не згас,
все світле та гарне, що треба людині,
нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
хай горе обходить завжди стороною,
хай доля дарує Вам довгі літа,
а в серці завжди хай живе доброта.

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з наукової роботи
Львівської політехніки

Зоряна Григоровича
ПІХА.
Хай доля пошле Вам довгого віку,
щастя, здоров’я, достатку без ліку.
Хай люди за щирість та працю шанують,
Повагу та ніжність щоднини дарують.
Хай серце не знає ні болю, ні муки,
і радість приносять діти й онуки.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

20 червня — „Реквієм“ (концертна
програма). 18.00.
21 червня — „Корсар“ (балет). 18.00.
22 червня — „Аїда“ (опера). 18.00.
23 червня — „Vivat оперета!“ (концертна
програма, прем’єра). 18.00.
29 червня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
30 червня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Карміна Бурана“ (концертна
програма). 18.00.

22 червня — „Моя дорога Памела, або Як
уколошкати стареньку“. 18.00.
23 червня — „Великі подвиги маленького
Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00, „Анатомія
театру“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
20 червня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
21 червня — „Шаріка“. 18.00.
25 червня — „Ханума“. 18.00.
26, 29 червня — „Блазні мимоволі“
(прем’єра). 18.00.
27 червня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
30 червня — „Пані міністрова“. 18.00.

Камерна сцена
20 червня — „Гойдалка на двох“. 19.00.

О С В І Т Н І Й

при Фонді св. Володимира
запрошує в цікаві подорожі
на літо 2013
21 липня. Дубно. Тараканів форт
Екскурсія по місту, відвідання му
зею, огляд Тараканового форту —
стратегічної споруди поч. ХХ ст.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса

28 липня. Розгірче — Дубина —
Кам’янка — Святослав
Село Розгірче: огляд наскельної
церкви, чудотворне джерело. Село
Дубина: огляд вілли родини Охри
мовичів. Спогад про С. Крушель
ницьку. Верхів’я ріки Кам’янки, во
доспад. Бандерівська історія краю.
Урочище „Святослав“. Пам’ятник
князю Святославу роботи скульпто
ра Теодозії Бриж.

21 червня — „Театр злочину“. 19.00.
22 червня — „Формули екстази“. 19.00.
23 червня — „Забави для Фауста“. 19.00.
28 червня — „Лісова пісня“. 19.00.
29, 30 червня — „Так казав Заратустра“.
19.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
22, 23 червня — „Перлини вокальної
лірики“. Ірина Маковецька (сопрано),
Олена Мацелюх (орґан). 17.00.
29, 30 червня — „Краса двох інструментів:
орґан і фортепіано“. Меланія
Вільшанецька (фортепіано), Олена
Мацелюх (орґан). 17.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130696.

Краєзнавчий центр
„Паломник“

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