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Чому Ви взяли участь у міській толоці?
Упродовж усього попереднього 

тижня тривали прибирання 
Львова. Найпершими в межах 
загальноміської довготермі-
нової програми з благоустрою 
„З нами місто розквітає“ зробити 
місто Лева чистішим намагалися 
студенти різних вишів: 8 квітня 
Студентська рада Львова ор-
ганізувала прибирання За-
марстинівського парку. У су-
боту ж, 12 квітня, Регіональний 
ландшафтний парк „Знесіння“, 
парки імені І. Франка, Б. Хмель-
ницького, Стрийський, „Високий 
Замок“, „Погулянка“, „Піскові 
озера“, „Личаківський“, „Залізна 
Вода“, „Горіховий Гай“, лісо-
парк „Зубра“, Личаківський та 
Янівський цвинтарі зголосилися 
впорядкувати курсанти та викла-
дачі Академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдач-
ного, кілька релігійних громад, 
громадські організації, праців-
ники й депутати мерії, ЛОДА та 
інші охочі. Крім кількох сотень 
молодих саджанців різних дерев 
у міських зелених зонах, цього 
дня у Львові з’явилася символіч-
на кленова „Алея Єднання“ біля 
стадіону „Арена-Львів“. Серед 
тих, хто садив її, — учасники 
музичного гурту „Піккардійська 
терція“ та мер Андрій Садовий.

Ще одна всеукраїнська громад-
ська організація „Зробимо 
Україну чистою!“, що вже чотири 
роки діє в Україні у межах між-
народного соціально-екологіч-
ного проекту „Let’s do it!“, стала 
головним організатором масш-
табного прибирання занедбаної 
частини Святоюрської гори. 
До нього долучилися львівські 
пластуни, молодь УГКЦ з влас-
ною громадською ініціативою 
„То-Ся не зробить“, працівники 
мережі АЗС „ОККО“, студенти 
та просто сусіди занедбаного 
Митрополичого саду. „Концерн 
Галнафтогаз“, Global Logic, 
„Nestle“, „НадраБанк“ — забезпе-
чили реманентом, солодощами, 
питною водою та подарунками 
учасників акції.

Що спонукає людей приходити 
й прибирати на волонтерських 
засадах міські зелені зони, ми 
розпитали молодь у Святоюр-
ському саду, а продовження 
теми читайте на 15 сторінці.

Андрій Кравець, студент третього курсу  
Національного лісотехнічного університету України:

„Прибираю міську територію вперше“
Нам на військовій кафедрі викладачі запропонували піти 
впорядкувати Святоюрську гору. Кілька хлопців вирішили 
не йти, а я ніколи не прибирав подібних міських територій, 
тому було цікаво спробувати. Думаю, цей сад має належати 
церкві. Вся його історія пов’язана з собором святого Юра, 

тут відчувається сакральність. Сьогодні разом з 18-ма друзями я вантажу 
дрова. Почуваюся стомленим, але особливо. Я б залюбки відпочивав тут, 
якби сад був квітучим і чистим.

Вікторія Мігаліна, працівниця „Концерну Галнафтогаз“,  
молода мама:

„Показую приклад своїй дитині“
Ми мешкаємо поблизу цього парку. Гуляти сюди не ходжу, 
бо тут можуть бути безхатьки і наркомани. Але сміття — 
це така ж проблема, бо воно поширюється за межі парку, 
отруюючи наше довкілля. Я бувала в цьому саду в дитин-
стві. Хотіла показати його донечці, тому привела її з со-

бою. До того ж хочу показати приклад дитині, щоб вона зрозуміла: модно 
бути волонтером навіть у своєму місті, не конче їхати за кордон. Пильную 
її, щоб не брала до рук шприців чи скла, але водночас пояснюю чому, бо ж 
такі речі не тільки в занедбаному, а й у звичайному парку можна знайти.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Марта Зозуля, координатор акції „Зробимо Україну чистою!“ 
на Святоюрській горі:

„То-Ся не зробить твоє місто чистим“
Кілька років тому знайомі попросили допомогти прибрати 
Стрийський парк. Я думала, що це легко, але сміття було 
дуже багато. Просто треба розуміти, що міська влада сама 
з нашим сміттям не справиться. Це ж ми смітимо щодня, 
а хочемо, щоб хтось за нами все чистив. Я сподіваюся, що 
Митрополит Андрей Шептицький сьогодні нами пишався б, і мрію, щоб Свя-
тоюрські сади стали такими, як мають бути, яких заслуговують усі ці люди, які 
так гарно прибирали тут. До того ж я належу до церковної ініціативи „То-Ся 
не зробить“, одним із гасел якої є „То-Ся не зробить твоє місто чистим“. Влас-
не, з цього середовища вийшла ініціатива прибрати саме Святоюрський парк.

Божена Савчук, учениця Львівської середньої загальноосвітньої 
школи № 63:

„Я — європейка, тому прийшла“
Я прийшла, бо розумію, що таке екологія. Багато людей 
у світі страждають від алергій через те, що існують стихійні 
сміттєзвалища. Все сміття десятиліттями лежить у землі, 
забруднюючи ґрунт і воду. Хтось підпалює його, і повітря, 
яким ми дихаємо, стає отруйним. Також я прийшла, щоб 
довести: Україна — це Європа. Ми мусимо свідомо робити великі кроки в бік 
цивілізованого суспільства. Маємо показати всім, що ми сучасна відпові-
дальна нація. А ще я прийшла, бо тут дуууже засмічено.
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NOTA BENE!

Христос Воскрес!  
Воістину Воскрес!

Шановні політехніки! Разом із величним святом Воскре-
сіння Христового до всіх нас приходить довгоочікувана 
надія і світла радість від перемоги добра над злом. Це 
бентежне відчуття набуває особливого сенсу у ці бу-
ремні для України дні. Всі ми переживаємо надзвичайно 
тривожне відчуття за долю своєї Вітчизни, за щасливе 
майбутнє всього українського народу.

Грубо і віроломно порушивши норми загальновиз-
наного міжнародного права, укладених договорів і до-
мовленостей, Росія фактично оголосила війну Україні. 
Агресор захопив Крим, а нині чинить беззаконня і без-
лад на Сході та Півдні України, маючи на меті розколоти 
і поділити нашу державу та фактично позбавити її неза-
лежності. Вся академічна спільнота Львівської політех-
ніки рішуче засуджує цей грубий акт російської агресії та 
закликає всіх громадян і патріотів України одностайно 
стати на її захист так, як всі разом ми зуміли подолати 
авторитарну владу взимку цього року.

У день Воскресіння Христового пом’янімо безсмерт-
ний подвиг Героїв Небесної Сотні, вклонімося всім, хто 
активно долучився до поборення злочинного корупцій-
ного режиму. Найкращим духовним пам’ятником для 
них має стати відроджена нами сильна і могутня, неза-
лежна і єдина соборна Українська держава.

Великдень — це водночас і велике національне свято, 
і глибоко особистий та родинний празник, особливо ша-
нований та возвеличуваний нашим народом. І не тільки 
тому, що приходить разом із пробудженням природи, 
у квітучу й надихаючу весняну пору. Це ще й значимий 
для кожної людини символ перемоги життя над смертю, 
добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією 
й відчаєм.

На Великдень кожному 
варто замислитися над вічни-
ми духовними цінностями: 
добром, милосердям, терпе-
ливістю, взаємодопомогою 
й шляхетністю у ставленні 
один до одного. Адже будь-
яка добра справа, зроблена 
заради іншої людини, обов’язково воздасться вам щед-
рою сторицею. Пам’ятаймо про це повсякчас і повсюди!

Пригадую перші роки незалежності України. Для 
всіх тоді Великодні свята стали символом відроджен-
ня нашої Вітчизни. І часто після традиційного вели-
коднього привітання ми промовляли один до одного: 
„Христос воскрес — воскресне й Україна!“. І вірили та 
віримо зараз, що наша незалежна і соборна держава 
відродиться у міцну, розвинуту авторитетну європей-
ську країну, якою пишатимуться всі прийдешні поко-
ління українців.

Зичу вам, аби у цей величний день душі ваші були 
багаті на добро, як святковий стіл, чисті та осяйні, як 
Великодній рушник, веселі та натхненні, як барвисті 
українські писанки.

Нехай дзвони Воскресіння Христового принесуть 
у ваші оселі радість і злагоду, мир і благодать на нашу 
землю!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Юрій БОБАЛО, 
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“, голова Ради ректорів  
Львівщини, професор

візуалізація

Фотовиставка „Дня“  
знову в Політехніці
11 квітня у Львівській політехніці відкрилася традиційна 

щорічна фотовиставка, яку організовує та проводить для 
українських фотографів-професіоналів і аматорів щоденна 
всеукраїнська газета „День“.

Цьогоріч із Києва до Львова при-
мандрували близько 150 світлин 
переможців ювілейного XV Між-
народного фотоконкурсу, які були 
обрані з понад двох тисяч надісла-
них фоторобіт з усіх куточків кра-
їни. Особливістю цієї експозиції 
є окремий розділ, присвячений ге-
роїчному Євромайдану.

Київських гостей та громад-
ськість Львова привітав ректор 
Політехніки Юрій Бобало. Високу 
оцінку багаторічним культурно-

громадським проектам редакції, 
до яких, зокрема, входить фото-
виставка та видання „Бібліотеки 
газети „День“, озвучили керівник 
управління культури ЛМР Іри-
на Подоляк, випускник нашого 
вишу, Гендиректор „Майкрософт 
Україна“ Дмитро Шимків та го-
лова Ради молодих учених уні-
верситету доцент ІНЕМ Оксана 
Юринець.

Закінчення на 11 с. m
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Політехніка налагоджує співпрацю 
з німецьким університетом
Днями Львівську політехніку 

відвідав ректор Університе-
ту німецького міста Вюрцбург 
професор Альфред Форхель — 
одного з найстаріших і най-
престижніших у Європі вищих 
навчальних закладів.

Після офіційних перемовин із рек-
тором Львівської політехніки про-
фесором Юрієм Бобалом підписано 
протокол про наміри співробітни-
цтва між українським та німецьким 
університетами, де передбачено 
цілу низку заходів науково-дослід-
ницького і навчального характеру.

Професор Альфред Форхель зу-
стрівся з науковцями кількох універ-
ситетських кафедр, ознайомився з їх-

німи новітніми розробками, оглянув 
історичну актову залу Львівської по-
літехніки, відвідав Львівський націо-
нальний університет імені І. Франка. 
А по завершенні візиту висловив по-
бажання, аби започатковане співро-
бітництво надалі набуло реального 
практичного сенсу.

Супроводжували німецького гос-
тя проректори Львівської політех-
ніки професори Юрій Рашкевич та 
Зорян Піх.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“

єдина країна

Молодь доводить: Схід і Захід — разом
Незважаючи на політичні баталії, молодь Сходу та Заходу доводить: 

Україна — єдина країна. Наприкінці березня понад півтори сотні 
молодих донеччан відвідали Львів, а сотня львів’ян, серед яких двад-
цятеро студентів Львівської політехніки, разом із міським головою 
Андрієм Садовим побували в Донецьку.

— Ця програма продовжуватиметь-
ся й надалі. Наприклад, у минулі 
вихідні до Львова приїжджали сту-
денти із Запоріжжя. Такі ж обміни 
відбуваються в Івано-Франківську. 

Це справді дуже корисна ідея — 
можливість розвіяти міф про про-
тистояння між Сходом і Заходом, — 
наголосив учасник поїздки очільник 
профбюро ІНПП Тарас Перун.

Львів’яни перед вильотом на Схід 
зустріли донецьких гостей, подару-
вавши їм символічні сині та жовті 
долоньки з побажаннями. Донбаська 
молодь перебувала у Львові три дні. 
Для них організували цікаві екскур-
сії містом та музеями, а також офі-
ційний прийом у сесійній залі львів-
ської мерії та екскурсію до кабінету 
мера міста.

— Нас у Донецьку зустрів міський 
очільник Олександр Лук’янченко, ма-
ленькі вболівальники ХК „Донбас“ та 
дівчата у вишитих строях. Протягом 
дня ми відвідали стадіон „Донбас-Аре-
на“, виставковий центр „Арт-Донбас“, 
Льодову арену, побували з екскурсією 
на кондитерській фабриці „Конті“, 
погуляли Центральним парком куль-
тури і відпочинку імені О. С. Щербако-
ва та повболівали на хокейному матчі 
„Донбас“–„Лев“, — розповів мій спів-
розмовник. — Ми мали можливість 
спілкуватися з багатьма людьми. Зо-
крема, на хокейному матчі до нас під-
ходили, щоб поговорити. На почат-
ку матчу ми влаштували флеш-моб: 
тримаючи в руках сині і жовті аркуші, 
утворили прапор і заспівали „Ще не 
вмерла України“.

Наталія ПАВЛИШИН

Наша довідка
Баварський Університет міста Вюрцбург заснований 1402 року. Він входить у пре-
стижний список 200 найрейтинговіших університетів світу, є членом Coimbra Group — 
мережі із 40 європейських університетів. Офіційна назва — Університет Юліуса-
Максиміліана.

Нині тут навчається майже 22 тис. студентів, з яких понад 1000 — іноземні грома-
дяни. Університет пишається своїми найвидатнішими вченими — лауреатами Нобе-
лівської премії фізиками Вільгельмом Рентгеном, Йоханнесом Штарком та Клаусом 
фон Клітцінгом, хіміками Эмілем Фішером, Едуардом Бухнером та Хартмутом Міхелем, 
дослідником у галузі медицини Гансом Шпеманом.
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п’ята пара

Дмитро Шимків: „Хочу, щоб 
компанії світового рівня 
українці створювали в Україні“
„У мене жодний день не схо-

жий на інший“, — каже 
про свою роботу генеральний 
директор „Майкрософт Україна“ 
Дмитро Шимків. Минулого тиж-
ня, у п’ятницю, він, випускник 
Львівської політехніки, в рамках 
проекту „П’ята пара“ (організа-
тор — BEST) зустрівся зі студента-
ми альма-матер і прочитав лекцію 
під назвою „ІТ-інновації“.

Зустріч гість розпочав із вибачення за 
запізнення: змушувати когось чекати 
не любить, а затримався через участь 
у відкритті виставки газети „День“ 
у Політехніці. Перш ніж перейти до 
технотрендів сучасності та майбут-
нього, розпочав із минулого — влас-
ної історії. Ще на студентській лаві 
захопився інтернетом (в Україні тоді 
все тільки починалось), а, побувавши 
на навчанні у США, запалився ідеєю 
зробити інтернет у Політехніці (вті-
лював її спільно з однодумцем Адрі-
яном Павликевичем і тодішнім про-
ректором Маркіяном Павликевичем). 
Гендиректор „Майкрософт Україна“ 
цінує кожен досвід, кожен „вихід із 
комфортних умов“, бо це завжди нові 
знання, глибше розуміння світу. Так, 
візит в Америку відкрив „великий 
світ“ інтернету; перекладацька робота 
в бізнес-інкубаторі заохотила вивчати 
фінансовий менеджмент і маркетинг; 
AIESEC дозволив пізнати Україну, її 
багатогранність, стажування в Да-
нії — глибше зрозуміти іншу культу-
ру, значення толерантності.

Із власного досвіду Дмитро Шим-
ків знає, що не варто боятися втілю-
вати свої задуми, брати на себе від-
повідальність: якщо маєш мету і ві-
риш — знайдуться однодумці, буде 
результат або ж як мінімум — урок. 
Свого часу він спільно з товаришем 
заснував ІТ-компанію, потім був ге-
неральним директором RedPrairie 
Eastern Europe. Згодом очолив відділ 
корпоративних продажів „Майкро-
софт Україна“, а 2009-го став гене-
ральним директором компанії — од-
ного з провідних гравців ІТ-ринку. 
Компанія пропонує широкий спектр 
товарів і послуг (від розробки ПЗ до 
підтримки стартапів і реалізації со-

ціальних проектів) дуже різним клі-
єнтам (від окремих користувачів до 
бізнесових, державних і неурядових 
структур).

Дмитро Шимків мріє, щоб укра-
їнці створювали компанії світово-
го рівня у себе вдома. Він є одним із 
найкращих топ-менеджерів України 
у сфері ІТ. У бізнесі керується певни-
ми правилами: найбільшою цінністю 
вважає людей, бо ж саме вони — як 
команда, однодумці — творять біз-
нес; не сприймає статусних, ієрар-
хічних „ярликів“; практично весь 
час проводить „у полі“ (в офісі не має 
власного столу). Не припиняє вчи-
тися, зокрема і у власних дітей, про 
розвиток яких особливо дбає. Так, 
доступ до технологій старшій доньці 
не обмежує, бо, як пояснює, питан-
ня в тому, не скільки часу, а як діти 
використовують технології, а крім 
цього, за ними ж майбутнє. Знакови-
ми трендами сучасності називає мо-
більність, соцмережі, хмарні обчис-
лення та великі дані; і вони є основою 
завтрашнього дня — краудсорсингу 
і краудфандингу, 3D-принтингу, 
штучного інтелекту, біоінженерії, 
робототехніки. Технології відчутно 
впливають на життя суспільства: чи 
відбувся б Майдан без мобільності 
й соцмереж?.. Гендиректор „Майкро-
софт Україна“ вважає: ми зараз біль-
ше європейці, ніж були, але процес не 
завершений, бо бути європейцем — 
відповідно мислити і чинити навіть 
у дрібницях; і це зовсім не означає 
втрати національної ідентичності.

Ірина ШУТКА

коротко
Продовжити навчання на терито-

рії Львівської області виявили 
бажання 276 студентів із Криму. 
Як повідомили у прес-службі 
ЛОДА, вони здобуватимуть вищу 
освіту у 13 вишах Львівщини. 
Зокрема, найбільше студентів пе-
реведені у Львівський медичний 
університет ім. Данила Галицько-
го — 140, в ЛНУ ім. І. Франка — 56 та 
НУ „Львівська політехніка“ — 47. 

У Братиславі підписано угоду про 
взаємне визнання дипломів 
між Україною та Словаччиною. 
Про це 8 квітня на своїй сторінці 
у Фейсбуці повідомив міністр 
освіти і науки Сергій Квіт. „Це 
перша країна ЄС, яка визнала 
наші дипломи. Дуже професійно 
спрацювало українське посоль-
ство. Також Верховна Рада при-
йняла у першому читанні наш 
законопроект „Про вищу освіту“, 
над яким освітянська громад-
ськість працювала впродовж 
останніх років. Вдалий день“, — 
підсумував очільник МОН.

Учора у Львівській політехніці 
відбувся третій тур Конкурсу 
Стипендійної програми „Завтра. 
ua — 2013/2014“. До очного етапу 
було допущено 602 студенти 
з понад 60 вишів України. У тре-
тьому турі експерти оцінюють 
особистісний потенціал учасни-
ків. Для цього вони використо-
вують інтерв’ю, командні ігри, 
колективні дискусії, письмові та 
усні вправи і тести, індивідуальні 
й колективні завдання, а також 
модерації, фасилітації тощо.

Рада ректорів Харківщини ви-
ступила проти сепаратизму. 
„Рада ректорів вищих навчаль-
них закладів Харківської області, 
в яких навчаються і працюють 
близько 195 тисяч студентів, ви-
кладачів, співробітників, стур-
бована загостренням ситуації 
в Харкові, яке відбулося 6 – 7 квіт-
ня 2014 року“, — наголошується 
в заяві. У зверненні ректори 
закликають харків’ян зберігати 
спокій і не брати участі в акціях, 
спрямованих проти збереження 
єдності країни, натомість вирі-
шувати існуючі суперечки лише 
мирно і толерантно. Силові дії, 
захоплення адміністративних бу-
дівель є, на думку авторів листа, 
абсолютно неприпустимі.

За матеріалами інформагенцій



ч. 13 [2853]
17 — 29 квітня 20146 СТУДІЇ

| С
ві

тл
ин

а 
Ір

ин
и 

Ш
ут

ки

на зв’язку

11 квітня відбувся День знайомства зі Львівською політехнікою — вже другий рік поспіль 
день відкритих дверей провели у форматі вебінару

День знайомства з Політехнікою 
відбувся і … триває
На початку ректор 

Юрій Бобало наго-
лосив зокрема на тому, 
що статус самовряд-
ного дослідницького 
університету зобов’язує 
Політехніку бути 
науковим і духовним 
осередком і що виш 
зумів розширити діяль-
ність і на гуманітарні 
напрями підготовки, 
не жертвуючи при 
цьому технічними.

Вебінар тривав упродовж 
приблизно двох годин. 
Технічно його проведення 
стало можливим завдяки 
платформі Adobe Connect, 
яку в користування Полі-
техніці надав Львівський 
обласний інститут після-
дипломної педагогічної 
освіти (посприяли дирек-
тор Роман Шиян і старший 
викладач кафедри освіт-
ньої політики, координа-
тор проектів корпорації 
Intel Маргарита Носко-
ва); підтримав також й де-
партамент освіти і науки 
ЛОДА. Організатор захо-
ду — Інтелектуальний на-
вчально-науковий центр 
професійно-кар’єрної 
орієнтації Політехніки, — 
врахувавши минулорічний 
досвід, зробив зустріч 
більш інформативною для 
зацікавленої аудиторії — 
абітурієнтів, їхніх батьків 
і вчителів. Напередодні, 
2 квітня, у вебінар-кімна-
ту завантажили презен-
тації про ННІ, впродовж 
двох тижнів охочі могли 
надсилати запитання. 
Їх надійшло (і продовжу-
вало надходити під час ве-
бінару) чимало. Організа-
тори систематизували за-
питання, акцентували на 
найбільш повторюваних; 

на решту є можливість 
зреагувати в чаті.

— Директора чи не 
кожного інституту за-
питували, де випускники 
працюватимуть (до того ж 
найперше в Україні); чи 
є перспектива отриман-
ня подвійних дипломів. 
Про це на вебінарі го-
ворили директор ІНЕМ 
Олег Кузьмін і заступник 
директора ІГДГ Ігор Тре-
вого. Були й конкретні за-
питання, наприклад, що 
потрібно для працевла-
штування у тій чи іншій 
фірмі; їх ми адресували 
зокрема директору ІЕСК 
Орестові Лозинському. 
Активно долучився і від-
повідальний секретар 
приймальної комісії По-
літехніки Олег Давидчак. 
Втішно, що запитання 
були досить глибокі і що 
багато з них ставили до-
рослі — це означає, що 
профорієнтаційна роз-
мова зі школярами вдо-
ма продовжуватиметься. 
Резонанс мала й наочна 
демонстрація здобутків 

Політехніки, зокрема спе-
ціальних пластин для кос-
мічних кораблів (розроб-
ка представників кафедри 
ПМОМ, яку очолює про-
фесор Зоя Дурягіна), — 
розповів директор ІН-
НЦПКО, модератор вебі-
нару Олександр Захар’яш.

За його словами, ауди-
торію вдалося зацікавити. 
Були позитивні відгуки, 
подяки, з побажань — аби 
зустріч була динамічні-
шою. Тим часом усі охочі 
зможуть ознайомитися 
з презентаціями інсти-
тутів і записом вебінару 
на YouTube — тобто зна-
йомство з Політехнікою 
не закінчилося.

— Така нова форма 
Дня відкритих дверей нас 
тішить; раніше це була 
зустріч із абітурієнтами 
в І навчальному корпусі. 
Ще до початку вебіна-
ру ми зафіксували понад 
60 під’єднань учасників 
(як індивідуальних, так 
і групових, як-от із Ново-
волинського ліцею-інтер-
нату). Загалом долучи-

лося однозначно більше 
учасників, ніж могла б 
вмістити зала І корпусу. 
Географія — широка: Кре-
менчук, Черкаси, Черні-
гів, усі західноукраїнські 
області… Сподіваюся, 
будемо використовувати 
таку новітню форму ко-
мунікації й надалі. Пози-
тивним було б і придбання 
Політехнікою платформи 
Adobe Connect: це сучас-
ний і зручний інструмент, 
зокрема для дистанційно-
го навчання. — каже ди-
ректор ІННЦПКО.

Важливим акцентом 
цьогорічного вебінару 
стала думка про те, що 
мета Політехніки — не 
просто боротися за абіту-
рієнта, а творити освітнє 
середовище, яке готува-
ло б не тільки висококва-
ліфікованих фахівців, але 
й духовно багатих людей, 
інтелектуалів, готових 
брати на себе відпові-
дальність у критичні для 
суспільства моменти.

Ірина ШУТКА
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молода наука

Секція — це вікно в інформаційний світ, 
у якому відкриваються перспективи
Так вважає Катери-

на Смолій, голова 
бюро секції молодих 
учених Інституту гео-
дезії, яка третій рік 
обіймає цю посаду.

— Загалом членство у сек-
ції — справа добровільна. 
Хоча ми намагаємося залу-
чати всіх молодих науков-
ців. Позаяк інститут наш 
невеликий, то молодих 
геодезистів є небагато, 
близько сорока, — розпо-
відає Катерина, яка сама 
долучилася до секції, коли 
вступила до аспірантури.

Тепер вона працює ін-
женером кафедри, готує 
до захисту кандидатську 
та прагне більше розви-
вати роботу секції в між-
народній співпраці із 
закордонними науковця-
ми. Оскільки метою і зав-
данням секції є пошук 
наукових ідей, то її чле-
ни беруть активну участь 
у конференціях, спілку-
ються зі своїми колегами, 
обмінюються напрацю-
ваннями і проблемами. На 
думку Катерини Смолій, 
секція — це насамперед 
інформаційне сприяння, 
допомога в наукових по-
шуках. Скажімо, торік мо-
лоді науковці проводили 

семінари, де кожен пред-
ставляв свою роботу, над 
якою працює. Далі колеги 
її обговорювали, дава-
ли ті чи інші пропозиції, 
наштовхували до нових 
наукових пошуків. Щоб 
давати поради, не конче 
орієнтуватися в тематиці 
досліджень, адже геоде-
зія — досить широка сфе-
ра. Часом достатньо яко-
гось поштовху, загальних 
порад.

— Молоді науковці 
особливо активні, доки 
є аспірантами, — розпо-
відає Катерина. — Це за-
кономірно, адже згодом 
у людини з’являється знач-
но більше обов’язків — 
підготовка до пар, різні 
громадські навантажен-
ня, багато паперової чи 
адміністративної роботи. 
Отож, на секцію залиша-
ється менше часу.

— Що практичного дає сек-
ція молодому науковцеві?
— По-перше, це можли-
вість перебувати у згур-
тованому колективі. По-
друге, той, хто в секції, 
швидше дізнається про 
різні гранти, проекти, 
конференції, круглі столи 
тощо. По-третє, якщо мо-
лодий науковець зголошу-
ється до участі в тому чи 
іншому заході або ж кон-
курсі, може розраховувати 
на допомогу досвідчених 
колег, адже часто ми зу-
стрічаємося з різними бю-
рократичними момента-
ми, які вже хтось пройшов 
і може допомогти зробити 
це швидше. У секції ми по-
стійно моніторимо закор-
донні конференції, дізна-
ємося, де можна молодому 
науковцеві подати тези, 
статтю з мінімальними 
фінансовими затратами, 
сприяємо, щоб наші гео-
дезисти могли публіку-

ватися в закордонних ви-
даннях.

— Як часто ви збираєтеся 
на засідання секції?
— Переважно раз на два 
місяці. За цей час здебіль-
шого відбувається бодай 
одна наукова конферен-
ція, внутрішня чи зовніш-
ня. Звичайно, за потреби 
збираємося частіше. Осо-
бливо це доводиться ро-
бити останнім часом, коли 
необхідно оперативно ре-
агувати на ті чи інші події. 
Також спілкуємося через 
інтернет-мережу.

— Які проблеми і трудно-
щі  у  молодих  геодезистів 
сьогодні?
— Півтора року тому змі-
нилися вимоги до захис-
ту кандидатської роботи. 
Тепер для цього треба під-
готувати не менше п’яти 
публікацій у наукових фа-
хових виданнях України, 
одну з яких опублікувати 
в українському або іно-
земному виданні, яке вхо-
дить до міжнародних на-
укометричних баз (доте-
пер достатньо було лише 
трьох статей у наукових 
фахових виданнях Украї-
ни). Тому молодий науко-
вець уже більше зважує, 
чи осилить це, адже робо-
ти побільшало, завдання 
ускладнилися. Ще одна 
проблема — в Україні не-
має збірника з геодезії, 
включеного до міжнарод-
них наукометричних баз.

— Що  важливого  у  секції 
геодезистів  відбудеться 
найближчим часом?
— 23 – 25 квітня — міжна-
родна конференція „Гео-
форум-2014“ у Яворові, 
в якій наші молоді науков-
ці беруть активну участь, 
адже на ній можна набути 
чималого досвіду.

Розповідає Марія Малан-
чук, асистент кафедри 
кадастру територій, пере-
можець конкурсу „Най-
кращий молодий науко-
вець“ ІГДГ 2013 року:

— У секції я з 2007 
року, відколи закінчила 
навчання і почала працю-
вати на кафедрі. Тут отри-
мала багато практичних 
порад при підготовці до 
аспірантури, а згодом — 
і до захисту кандидат-
ської. Тут ми збираємося, 
обговорюємо різні теми 
наукового спрямування, 
обмінюємося враження-
ми, вислуховуємо поради 
колег. Секція дає великий 
поштовх і впевненість мо-
лодим науковцям. Із влас-
ного досвіду скажу, що 
коли ти приходиш працю-
вати, спочатку дуже важ-
ко і не завжди наважуєшся 
ставити багато запитань 
старшим, досвідченим 
колегам, зізнатися, що не 
все тобі вдається. А обго-
ворювати свої проблеми 
в секції якось значно лег-
ше. Тут тобі порадять, як 
вирішити проблему. Тому 
на сьогодні секція для на-
уковця-початківця — це 
значне сприяння в про-
фесійному розвитку.

Ірина МАРТИН
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креативне навчання

Розвиватися творчо допомагає кафедра
Кафедру інформаційних тех-

нологій видавничих систем 
ІКНІ, яку очолює проректор із 
науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків Полі-
техніки професор Юрій Рашке-
вич, студенти люблять за те, що 
тут упродовж навчання можна 
здобути не лише цікавий фах, 
а й розвинутися творчо.

Молоді, амбітні, 
перспективні

— Обрала цю кафедру тому, що 
згодом зможу працювати як із про-
грамами, так і з графічними робо-
тами, — говорить спеціаліст Роксо-
лана Проценко. — Я вже вмію ство-
рювати брендбук, фірмовий стиль, 
різноманітні ілюстрації, можу пра-
цювати з фотографіями, створюю 
дизайн для різних сайтів. Працюю 
на замовлення фірм, які вишукую 
в інтернеті. Власне, отримую від 
цього не лише задоволення, гроші, 
а й досвід. Графічні роботи розро-
бляю для веб-дизайну, інтерфейсів. 
На рахунку в мене вже чимало таких 
робіт.

— А мене більше цікавить фото-
графія,— додає Галина Терлецька (її 
світлини прикрашають одну зі стін 
кафедри). — Це дуже захоплює, адже 
після художнього опрацювання 
„суха“ світлина ніби „оживає“: діс-
тає свій неповторний шарм, цікавий 
дизайн і дозволяє знову пережити 
втрачену мить, повернутися у спо-
гади, нагадує різні події з життя чи 
історії. Також розробляю дизайни 
різної поліграфічної продукції (від 
брошур до буклетів, іншої видавни-
чої продукції), можу згодом працю-
вати редактором чи безпосередньо 
в поліграфії, програмістом, тобто 
бути не лише творчою особистістю, 
а й математиком.

Цікаві доробки залишили кафе-
дрі її вчорашні випускники: відео 
про кафедру та відділ міжнародних 
зв’язків, презентаційні диски Полі-
техніки, різних компаній. Аспірант 
Юрій Іванов у рамках своєї дисерта-
ційної роботи за напрямом „Штуч-
ний інтелект“ розробив систему 
стеження за рухом автомобілів, яку 
презентували в Науковому центрі 

МВС. Система повністю автономна, 
доведена до логічного завершення.

Увагу привертає й друкована 
продукція студентів. Ось гарно 
оформлена і цікаво проілюстрова-
на казка Г.-К. Андерсена „Ромаш-
ка“ — дипломна робота Вікторії 
Шумик. Дівчина за усіма правилами 
верстки й оформлення підготувала 
електронний текст, зробила вер-
стку, оздобивши книжку своїми чу-
довими ілюстраціями й барвистою 
обкладинкою. Ще одна пам’ятка — 
книжка Романа Проціва „Пробуди 
в собі героя“.

— Упорядкувати й оформити 
цю книжку було доволі складно, бо, 
окрім прозових, є у ній віршовані 
твори, твір для гітари зі спеціаль-
ними знаками і символами, однак 
Роман чудово упорався із завдан-
ням, зверставши книжку у сучасних 

програмах дизайну, — каже доцент 
кафедри, відповідальна за додрукар-
ську підготовку, Наталя Лотошин-
ська. — Студенти повністю готують 
до друку і наші навчальні посібни-
ки. Вони вчаться верстати газету, 
виступаючи в ролі її редактора, ди-
зайнера і макетувальника. І хоча не 
маємо ніякого стосунку до полігра-
фії, однак студентів ознайомлюємо 
з роботою нашого видавництва, де 
вони працюють на сучасному облад-
нанні, проходять практику.

У співпраці з компаніями
— Студенти вчаться виготовляти 
різноманітну електронну продук-
цію (веб-сайти, інтернет-сайти, 
різні електронні книжки, мультиме-
дійні видання), друковану (книжки, 
фірмові стилі, різноманітні реклам-
ні видання), — розповідає професор 
Дмитро Пелешко. — Загалом, на-

вчаємо їх за двома важливими на-
прямами підготовки: використання 
прикладних інформаційних техно-
логій у дизайні, який передбачає 
вивчення прикладних інформацій-
них технологій у галузі дизайну, та 
інформаційних технологій у галузі 
розробки різноманітних програм-
них продуктів. Основну увагу зосе-
реджуємо на технологіях розробки 
програмних продуктів. У цьому пла-
ні дуже тісно працюємо з компанією 
GlobalLogic. Для електронного ди-
зайну відкрили клас на базі системи 
Аррle. Наразі для вивчення закінче-
ного виробничого циклу нам бракує 
сучасної репрографічної системи, 
яка є доволі дорога.

Виховують молодь 
власним прикладом
Науковці та студенти кафедри пра-
цюють у двох наукових напрямах: 
інформаційних технологій та сис-
тем штучного інтелекту. У рамках 
першого напряму розробляють різ-
номанітні інформаційні технології 
у туризмі та медицині, в системах 
захисту інформації. Так, доктор 
наук Марія Назаркевич розробила 
новітні технології й елементи за-
хисту цінних паперів, а доцент Олег 
Різник — методи стеганографічно-
го захисту на основі алгебраїчних 
структур, які дозволяють отрима-
ти приховувану інформацію навіть 
при значних пошкодженнях сиг-
налу. У центрі уваги науковців, які 
працюють над системами штучного 
інтелекту, — системи обробки зо-
бражень, аудіо- та відеоматеріалів. 
Професор Роман Ткаченко, зокре-
ма, досліджує нейронні мережі і їхнє 
прикладне використання у задачах 
прогнозування й управління. Дми-
тро Пелешко займається обробкою 
зображень та відеопотоків, Юрій 
Рашкевич — розробкою методів 
аудіообробки в роботехнічних сис-
темах реального часу. Аспіранти ка-
федри в рамках своїх дисертаційних 
досліджень розробили цікаві про-
грамні продукти, які пройшли сер-
тифікацію і виставлені для заванта-
ження в інтернет-магазині компанії 
„Майкрософт“.

Катерина ГРЕЧИН



ч. 13 [2853]
17 — 29 квітня 2014 9МАЙДАН

актуально

Христос воскрес — воскресне Україна!
Сьогодні, 17 квітня, у християн Чистий четвер. До цього дня ми тради-

ційно очищаємо свої домівки, подвір’я і душі від різного сміття. Хоті-
лося б, щоб так само й Україна очистилася від терористів і зрадників.

Глава УГКЦ Блаженніший Свято-
слав у Вербну неділю закликав хрис-
тиян України до миру: „Важливо, 
щоб у час Великодніх свят кожен 
відклав зброю, якою хотів когось 
силою переконати чи змусити бути 
своїм братом. Лишімо це все. До-
звольмо нашому Спасителеві Хрис-
тові ввійти в наш край, у нашу зем-
лю, у наші міста й села і зробити нас 
спасенним єдиним народом, хрис-
тиянським народом, у якому панує 
єдиний Цар — Бог“.

Тільки от як достукатись із цим 
зверненням до агресора? Невже 
можна повірити, що окупант раптом 
відступить? Навпаки — на великі 
християнські свята диверсанти й те-
рористи активізуються. Так і Квіт-
на неділя стала тривожною. Схід та 
Південь України потерпає від атак 
ворога. Зокрема, у Слов’янську До-
нецької області терористи захопили 
СБУ та МВС, вони стріляють. Захоп-
лено адмінбудівлі у багатьох містах 
на Луганщині і Донеччині. Серед 
„активістів“ зауважено „зелених 
чоловічків“.

Після цього Росія цинічно скли-
кає термінове засідання Ради Без-
пеки ООН. На що розраховує вла-
да імперської держави? Це ж уже 
не вперше Європа одностайно за-
суджує дії агресора на території 
України. ПАРЄ ще тиждень тому 
позбавила Росію права голосу до 
кінця року. І члени ООН вночі з не-
ділі на понеділок замість підтрим-
ки Москви знову засуджують про-
вокацію конфлікту та диверсійні 
дії російських спецслужб у східних 
областях України.

А як „спровокувати“ патріотизм 
у східняків, котрі підтримують оку-
пантів? Усі 23 роки наші стосунки 
виглядали як розмова глухого з ні-
мим. Ми досі не розуміємо, як можна 
делегувати у владу відверто розу-
мово неповноцінних представни-
ків. Не можемо збагнути, чому всі, 
хто хоче жити в іншій країні, про-
сто не заберуться туди. Не віримо, 
що можна так цинічно брехати, що 
у Львові страшно говорити росій-
ською, якщо насправді бачимо, як 

навпаки на сході і в Криму б’ють 
і навіть вбивають за українську та 
кримськотатарську мову.

Тішить, що на півдні і в центрі 
ситуація ще не настільки запущена. 
Одесити масово прикрашають своє 
місто синьо-жовтими прапорами. 
Особливо показово виглядає „кі-
валовська“ академія, де з кожного 
вікна гуртожитку майорить україн-
ський стяг.

У Миколаєві й на Дніпропетров-
щині — також українців більше, 
ніж перевертнів. А ось що робити 
свідомим українцям, які мешкають 
на сході? Їх меншість (не так бага-
то українців пережило Голодомор, 
репресії, переселення). Але героїв, 
які повстають проти режиму, завжди 
меншість. Сила — тільки в єдності 
і рішучості.

До рішучих дій закликають владу 
львів’яни. Координатори Львівсько-
го Євромайдану звернулися до в. о. 
Президента України Олександра 
Турчинова та Прем’єр-міністра Ар-
сенія Яценюка з вимогою невідклад-
но ввести в Україні воєнний стан, 
аби не допустити втрати суверені-
тету Української держави:

„Львівська громада завжди ха-
рактеризувалася толерантним 
ставленням до дій народної влади 
в Україні. Ми розуміємо, що якіс-
ні зміни в державотворенні — це 
справа не одного дня, тижня та мі-
сяця. Також розуміємо, що навести 
лад в органах внутрішніх справ та 
інших силових відомствах — це 
надскладне та копітке завдання. 
Проте в умовах уже тривалого во-
єнного конфлікту та анексії части-
ни території Української суверен-
ної держави від влади громадяни 
очікують чітких, рішучих та ефек-
тивних дій і рішень. Натомість спо-
стерігаємо, що з кожним днем си-
туація на сході країни дедалі більш 
загострюється, а відповідні органи 
державної влади бездіють.

Зважаючи на це, Російська Фе-
дерація цілком передбачувано не 
зупинила своїх намірів із тотальної 
окупації території України. Одра-
зу ж після анексії Кримського пів-

острова, у велике християнське свя-
то Вербної неділі актом неприхова-
ної агресії, посягання на державний 
суверенітет і територіальну ціліс-
ність нашої держави, представники 
ГРУ Російської Федерації вчергове 
брутально вторглись на територію 
суверенної України та інспірували 
захоплення адміністративних буді-
вель, масові заворушення, вбивства 
та каліцтва українських військо-
вослужбовців та мирних громадян. 
Росія поводить себе як справжній 
міжнародний терорист, який узяв 
у заручники мільйони громадян 
України і висуває дедалі більш необ-
ґрунтовані вимоги“, — зазначили 
майданівці.

Вони наголосили, що політика 
умиротворення агресора лише при-
зведе до нових, щораз більших ви-
мог з його боку, а будь-які поступки 
озброєним москвофільським теро-
ристам та сепаратистам є неприпус-
тимі. Майданівці закликали оголо-
сити повну мобілізацію.

Натомість Москва погрожує ви-
йти з чотиристоронніх переговорів 
з ЄС та США щодо України, якщо 
у східних областях проти терорис-
тів буде застосовано силу. Верхов-
ний представник ЄС із питань за-
кордонних справ і політики безпеки 
Кетрін Ештон, держсекретар США 
Джон Керрі, міністри зовнішніх 
справ Росії Сергій Лавров і України 
Андрій Дещиця мають зустрітися 
нині, 17 квітня.

На момент верстки газети три-
ває антитерористична операція на 
Донбасі. О. Турчинов, який давав те-
рористам час на здачу зброї і звіль-
нення приміщень влади і силових 
відомств до понеділка, заявив що „це 
не війна між українцями“, „це штуч-
но створена ситуація протистояння, 
яка має метою ослаблення і знищен-
ня самої України. Але, зрештою, це 
послаблює наших ворогів. Росію сьо-
годні засуджує весь цивілізований 
світ. Ми робили все, щоб уникнути 
людських жертв. Але ми готові дати 
відсіч всім спробам вторгнення, 
дестабілізації та терористичних дій 
зі зброєю в руках“. Україна чекає на 
адекватне втілення рішучих заяв — 
не на словах, а на ділі.

Тетяна ПАСОВИЧ
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спільна справа

Увічнимо пам’ять Небесної Сотні
На Конференції трудового 

колективу Львівської полі-
техніки її делегати доручили 
членам Товариства університет-
ської „Просвіти“ передати зібра-
ні політехніками кошти сім’ям 
потерпілих на Євромайдані. Про 
те, як проходить ця добродійна 
акція, розмовляємо з головою 
Товариства Христиною Бурш-
тинською та її заступником 
Надією Любомудровою.

— Політехніки зібрали на ці потре-
би 276 тисяч гривень, — говорить 
Христина Василівна. — На одному 
із засідань ради „Просвіти“ ми ви-
рішили віддавати кожній родині 
безпосередньо по 10 тисяч, турбу-
ючись, щоб вони справді надійшли 
за призначенням. І розпочали по-
шук таких родин. На 10 березня вже 
зустрілися особисто чи переслали 
загалом 110 тисяч. Серед тих, хто 
отримав допомогу, є родини колиш-
ніх випускників Політехніки — Юрія 
Вербицького, Володимира Бойківа 
та Олега Федорчака — героїв Небес-
ної Сотні. Отримали кошти й Антон 
Луб’янецький та дипломант Андрій 
Француз, які були тяжко поранені 
на Євромайдані. На засіданні ради 
„Просвіти“ також вирішили, що фі-
нансами потрібно підтримати роди-
ни не тільки з нашого регіону, а й, 
до прикладу, з Донецької області. 
Я зв’язалася з головою Донецького 
обласного товариства „Просвіта“ 
Марією Олійник і через неї отримала 
прізвища людей, які потребують до-
помоги. Серед них — Інна Веселов-
ська, яка мешкає у місті Родинське. 
Її чоловіка Володимира Наумова, 
замордованого в перші дні проти-
стоянь на Євромайдані, знайшли на 
Трухановому острові. Найбільше 
вразило те, що, переживаючи таку 
велику особисту трагедію, жінка не 
тримає у серці зла, хоча на руках 
у неї залишилося двоє дітей. Вона 
вдячна за підтримку і, що важливо, 
у своєму горі не почувається само-
тньою. Передали ми кошти і матері 
Дмитра Чернявського, який загинув 
від численних ножових ран під час 
сутичок у Донецьку. В мами це був 
єдиний син. Вона дякувала, що ми не 
залишаємо її саму в біді й пообіцяла 
приїхати до Львова. Дмитро цього 

року мав отримати диплом Львів-
ської політехніки. Надалі будемо 
працювати ще з кількома родинами 
з Донецька, бо там менше людей, які 
хотіли б допомогти родинам героїв, 
ніж у Галичині, тому маємо обов’язок 
працювати у східному напрямку.

До речі, нещодавно випускник 
Політехніки Антон Луб’янецький, 
який працює в Кременецькому іс-
торико-краєзнавчому заповіднику, 
разом із батьком приїжджав до По-
літехніки. Хлопець мав два тяжких 
поранення, втратив багато крові, 
переніс важку операцію. Заві дувач 
кафедри реставрації та рекон-
струкції архітектурних комплексів 
Микола Бевз увесь час підтримував 
контакт із ним. Коли ж випадково 
довідався про поранення хлопця 
в Києві, відразу заопікувався Анто-
ном, а як йому стало легше, запросив 
до Львова. Їх тепло зустріли в Інсти-

туті архітектури, а директор профе-
сор Богдан Черкес вручив Антонові 
книжку про інститут. Радо привіта-
ли гостей і на рідній кафедрі, висло-
вивши надію, що Антон вилікується 
і ще багато цікавого зробить на архі-
тектурній ниві.

— А я з ще однією волонтеркою, 
випускницею ІКТА, їздила в Ходорів 
до родини героя Небесної Сотні Ро-
мана Точина, — ділиться враженнями 
Надія Любомудрова. — Нас вразило, 
що коли ми запитували, де є вулиця 
Стуса, мешканці не могли зорієнту-
ватися, та коли ми запитали, де живе 
родина Романа Точина, всі відразу 
нас правильно скерували. Старші 
люди навіть зупинялися і зі сльозами 
на очах розповідали, який же добрий 
і золотий чоловік був Ромко.

Просвітянка згадує:
— Знайомимося з його дружи-

ною, 39-річною Лілею, привітною 
симпатичною жінкою, українською 
господинькою. В хаті чистенько, 
хоча будинок не викінчено: Роман 
самотужки будував його вже п’ятий 
рік. Навколо будинку, в кращих су-

часних трендах ландшафтного ди-
зайну, посаджені туї, ялівець, тро-
янди. Дві доньки. Леся (20 р.) вчить-
ся в Тернополі, отримує стипендію. 
Наталя (14 р.) — дуже комунікабель-
на і, незважаючи на важку хворобу, 
має фантастичну мрію: стати мор-
ським археологом і досліджувати 
океанські глибини. Цю мрію Наталі 
вселив її любий татко (так називає 
його й досі), якому ворожка колись 
напророчила, що стане моряком 
і поєднає життя з морем. Мабуть, 
тому в будинку всюди розставлені 
моделі вітрильників, які збирав Ро-
ман… У старшої доньки над ліжком 
висить прапор України, той самий, 
який вони з татом тримали на Май-
дані (Роман двічі брав старшу з со-
бою до Києва). Дізнаємося, що герой 
був на Майдані з 1 грудня, відразу 
після побиття студентів, додому 
приїжджав лише двічі, і то через за-

студу, щоб швидше вилікуватися. 
Жінка, згадуючи щасливі момен-
ти подружнього життя, плаче… 
А донька Наталя натомість каже: 
„Мамо, то лиш тіло татове похо-
вали, його Душа живе з нами, тато 
є тут, біля нас…“.

Як відзначили просвітянки, ро-
дини загиблих, крім матеріальної 
допомоги, потребують доброзич-
ливого людського ставлення і праг-
нуть, щоб подвиги полеглих були 
оцінені і незабуті, адже найкращі, 
найсміливіші, найсвітліші люди 
віддали своє життя заради того, 
щоб Україна мала нове, справедливе 
і щасливе життя.

Гарною є пропозиція політех-
ніків, які звернулися до універси-
тетської „Просвіти“ з ініціативою 
увічнити пам’ять Небесної Сотні, 
висадивши на території головного 
корпусу Алею червоної калини. Про 
своїх героїв повинні пам’ятати всі 
і пам’ять про них передати наступ-
ному поколінню.

Катерина ГРЕЧИН

Гарною є пропозиція політехніків увічнити 
пам’ять Небесної Сотні, висадивши на території 
головного корпусу Алею червоної калини.
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— Пам’ятаю ті дні, коли темпе-
ратура надворі сягала –25 °С. У нас 
була велика проблема: не вистачало 
дров, щоб обігріти наметове містеч-
ко. Тоді комендант Майдану Степан 
Кубів звернувся до газети „День“, 
і колектив відгукнувся: попри бло-
каду з боку ДАІ ми таки отримали 
дрова на Майдан. Кольори тих по-
дій, які ми пережили в Києві, сьогод-
ні можна відчути, переглядаючи ці 
світлини. У Будинку профспілок та 
Українському домі майданівці мали 
бібліотеки. „Бронебійна публіцис-
тика“ та „Підривна література“, 
які складаються з найважливіших 
праць різних мислителів на укра-
їнську тематику, та свіжі номери 
„Дня“ — були найбільш затребувані 
на Майдані. Ці тексти є моральним 
фундаментом для побудови нашої 
держави, — зазначив аспірант ІНЕМ 
Данило Цьвок, який, перебуваючи 
на Майдані, сам прочитав чимало 
книг із серії видань „Дня“.

Власним трактуванням передісто-
рії Майдану та нинішньої російської 
експансії було просякнуте вітання 
від головної гості дійства — редак-
тора газети Лариси Івшиної. Зокре-
ма, вона розповіла про свій досвід 
полеміки з росіянами на базі їхніх 
медіа. Нашої точки зору, на думку 

публіциста, північний сусід чути не 
хотів ще кілька років тому. Справ-
жню українську позицію в Росії давно 
сприймають як ворожу.

На завершення директор МІОК 
Ірина Ключковська представила ще 
одну акцію газети: „Розумний Вели-
кодній кошик“, у межах якої кошич-
ками, наповненими книгами з „Біблі-
отеки „Дня“, гості, ЛМР та політех-
ніки привітали один одного, гімназії, 
спеціалізовані школи та інтернати 
міста. А ось Товариство „Просвіта“ 
Львівської політехніки свій „Велико-
дній кошик“ вирішило відіслати укра-
їнській діаспорі в Росії.

Цьогорічний „фотоврожай“ ор-
ганізаторів мандрує Україною під 
гаслом „У кожного зеленого є шанс 
з газетою „День“, а на рекламному 
постері зображене одне зелене яблу-
ко (символ допитливої юності) се-
ред багатьох стиглих червоних, що, 
на думку журналістів, символізують 
мудру зрілість. Традиційно вхід для 
відвідувачів виставки — вільний, гля-
дачі зможуть голосувати за вподоба-
ну світлину до 30 квітня в аудиторії 
226 головного корпусу Політехніки.

Після відкриття виставки в Акто-
вій залі головного корпусу Політехні-
ки відбувся круглий стіл за участі Ла-
риси Івшиної та студентів Львівської 
політехніки й університетів міста. За 
дві години, які тривала зустріч, ба-

гатослівному оратору молодь встиг-
ла поставити лише кілька запитань. 
Більшість із них стосувалися суто жур-
налістської майстерності й етики ме-
дійників. Однак, на думку редактора, 
принципи кожної сфери діяльності 
залежать від загальних реалій у сус-
пільстві та країні загалом. Крім особ-
ливого характеру, харизми й доб рої 
фахової освіти, українські журналіс-
ти мають бути готові до умов ведення 
інформаційної війни, до реалізації 
наступальної тактики в ній.

— Перше, чого ми мали навчи-
тися в журналістики часів Перебудо-
ви, — неухильного антисталінізму. 
Журналісти мали зібрати всі дані 
про той режим і розповісти людям. 
А в нас, натомість, багато вишів 
в Україні готують журналістів не 
для нашої країни, тому ми не може-
мо в багатьох випадках дати відсіч 
інформаційним атакам. Нас цього 
не вчили (…). Не треба сто розмов 
у різні боки. Треба бити в одну точ-
ку: виховувати молодого україн-
ця, — так від журналістики розмова 
плавно переходила до політики, за-
чіпаючи крилом й історію.

Також молодь активно долучалася 
до дискусії про майданівський досвід 
українців, який мусимо осмислити як 
особисту відповідальність кожного 
громадянина. Бо, за словами гості, 
боротися і вмирати за найвищі люд-
ські цінності ми вміємо. І ніхто цьо-
го не заперечить. Але чи навчимося 
жити? Тобто чи зможемо стати праг-
матиками в побудові міцних держав-
них суспільно-правових інституцій, 
використовуючи чужий позитивний 
досвід і не нехтуючи порадами на-
ціональних мислителів минулого 
й сучасності?

Анна ГЕРИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

візуалізація

Фотовиставка „Дня“ знову в Політехніці
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творчість і традиції

Писанки як оберіг: 
з молитвою, добрими 
помислами та побажаннями
Вперше побачивши роботи писанкарки з Кіровоградщини (м. Олек-

сандрія) Ірини Міхалєвіч, була зачарована їхньою лаконічністю, 
поєднаною з вишуканістю і витриманістю в орнаментиці та коло-
ристиці. Це спонукнуло більше дізнатися про роботи молодої писан-
карки. Жінка має звання народної майстрині писанкарства. А в січні, 
коли їй повідомили про присвоєння президентської стипендії, як 
одній із молодих перспективних писанкарок Центральної України, 
відмовилася від неї: саме в той день почалися перші вбивства на Май-
дані в Києві. Отож, ділюся думками писанкарки Ірини Міхалєвіч:

— Цієї весни якраз виповнилося три 
роки, як я почала займатися писан-
карством. Мені пощастило, що по-
дарували вдалий посібник, уважно 
прочитавши його, вирішила спробу-
вати самотужки створити писанку. 
Процес сподобався, тож продовжи-
ла навчання. Зараз уже маю чотири 
сотні своїх робіт.

Раніше була переконана, що 
писанки — це традиція суто Захід-
ної України. Згодом дізналася, що 
писанкарством займалися по всій 
Україні, зокрема й у Криму. Коли 
вперше побачила писанки Кірово-
градщини, то була зачарована: вони 
здебільшого на чорному тлі (раніше 
я вважала, що цей колір притаман-
ний Львівщині та Тернопільщині). 
Відтворила цю колекцію — 17 писа-
нок. Також дуже подобаються покут-
ські, буковинські та слобожанські 
писанки.

Зазвичай творю писанки за на-
родними зразками, авторських ро-
біт маю мало, бо вважаю, що для 
цього мусить бути відповідний до-
свід і знання. У своєму місті мала 
персональну виставку в краєзнав-
чому музеї, беру участь у виставках 
до свят, у фестивалях, конкурсах. 
Також мої вироби можна побачити 
у всеукраїнському каталозі „Кращий 
твір року — 2013 р.“.

Залюбки ділюся своїми знання-
ми: від вересня веду гурток писан-
карства з учнями, а також проводжу 
майстер-класи на базі музеїв, біблі-
отек та при храмі. На заняття при-
ходять усі — від малого до старого. 
До того ж, хоч вважається, що пи-
санкарство — суто жіноча робота, 
в чоловіків часто виходить краще.

Зараз надіслала свої роботи на 
Волинський конкурс (в Луцьку). Та-

кож взяла участь у цікавому проек-
ті — відтворила колекцію писанок 
Ольги Косач (Олени Пчілки).

Для мене завжди є три умови 
роботи: бажання творити, настрій 
(спокій та позитивні думки) і мо-
литва. Взагалі писанкарство для 
мене — це терапія і самовдоскона-
лення. Адже писанка вимагає чис-
тих помислів, тож при роботі від-
бувається своєрідне самоочищення 
і самоаналіз.

На виготовлення писанки зде-
більшого витрачаю дві години, 
але багато залежить від складності 
орнаменту й кількості кольорів.

Якщо набридає традиційний 
восковий розпис, барвлення, то ви-
травлюю писанки (розписую яйце 
воском, але замість того, щоб фар-
бувати, занурюю його в оцет: неза-
вощені ділянки стають рельєфні). 
Такі писанки називають „чистими“. 
Ще є „різьбленки“ (це доповнення 
до процесу травлення, далі просто 
вирізають отвори у яйці, викорис-
товуючи спеціальні дрилі). Я цим 
не займаюся, щоправда, одного 
разу випиляла овал у курячому яйці 
і вставила в нього перепелине (таку 
ідею побачила у Ростислава Крама-
ра). Робила бісерівки, обплітала во-
лосінню. Але найбільше „релаксую“ 
саме від писанкарства.

Мій улюблений символ — родин-
не дерево (дерево життя, світове де-
рево). Він мене зачарував, бо має ба-
гато благодатних, позитивних зна-
чень. Також мені цікаві давні знаки 
„ружа“, „сварга“. Не використовую 
символіку, якщо не впевнена у її 
значенні. Хоча зазвичай на писанках 
дуже позитивні символи.

Взагалі писанки пишуть від Стрі-
тення і аж до Зелених свят. Колись 

до Великодня готувалися заздале-
гідь: з літа сушили листя, ягоди, 
квіти, бо фарбували лише в при-
родних барвниках. Природні барв-
ники — це моя пристрасть, часто 
використовую для фарбування саме 
дари природи. Зараз фарбую яйця 
у відварі з мороженої чорниці. З не-
терпінням чекаю липня, щоб купити 
свіжі ягоди. Чорниця дає особливі 
фіолетові відтінки — від глибокого 
до небесного. Також уже є чистотіл, 
невдовзі буде листя клену, каштану, 
кропива, ромашка. Завжди шукаю 
цікаві відтінки.

Дуже подобаються коричневі пи-
санки, саме завдяки кольору вони 
по-особливому м’які та об’ємні. 
Чорні писанки також дуже вишукані. 
Чорний і коричневий кольори — це 
символи родючості, землі.

Серед майстрів мені дуже подо-
бається Тетяна Коновал (майстриня 
мешкає у Свердловську). Також ба-
гато спілкуюся з майстрами з різних 
частин України. Вони дуже відкри-
ті, багато радять, діляться досвідом. 
Навіть роблять подарунки: нещо-
давно отримала в подарунок лемків-
ський писачок (особливий тим, що 
він у вигляді шпильки з кулькою, яку 
занурюють у розтоплений віск і по-
тім просто ставлять відбиток — ви-
ходять краплеподібні візерунки).

Писати можна на видутому, си-
рому (дарувати можна тільки такі) 
і вареному (несуть освячувати) яйці. 
Якщо писанка розіб’ється, її треба 
закопувати чи пускати на воду. Вва-
жаю писанки особливими оберега-
ми. Адже їх завжди виготовляють із 
молитвою, гарними побажаннями та 
добрими помислами.

Наталія ПАВЛИШИН
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наш календар
18 квітня — Міжнародний день 
пам’ятників та історичних місць.
20 квітня — Воскресіння Христове.
23 квітня — Всесвітній день книжки 
та захисту авторського права.

Пам’ятні дати
17.04.1873 — помер Семен Гулак-Арте-
мовський, український композитор 
i оперний співак.
18.04.1860 — народилася Уляна Крав-
ченко, українська письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян Кру-
шельницький, український актор, 
режисер i педагог.
19.04.1885 — помер Микола Костома-
ров, український письменник, істо-
рик, етнограф, один із засновників 
Кирило-Мефодіївського братства.
21.04.1871 — народився Володимир 
Гнатюк, український фольклорист 
i лiтературознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивниць-
кий, український драматург, режисер, 
один із основоположників україн-
ського професіонального театру.
21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, 
український історик, академік.
22.04.1724 — народився Еммануїл Кант, 
німецький філософ, один із зачинате-
лів класичної німецької філософії. 
22.04.1919 — загинув Остап Нижанків-
ський, український композитор.
23.04.1875 — народився Модест Со-
сенко, відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр 
Духнович, український письменник, 
педагог i публіцист.
25.04.1913 — помер Михайло Коцю-
бинський, український письменник.
25.04.1915 — початок боїв Українських 
Січових Стрiльцiв на горі Макiвцi.
25.04.1927 — помер Марко Черемши-
на (Iван Семанюк), український пись-
менник i громадський діяч.
25.04.1945 — помер гетьман Павло 
Скоропадський, який 1918 року очо-
лював уряд України.
26.04.1890 — народився Микола Зе-
ров, український поет, перекладач, 
лiтературознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чор-
нобильської АЕС.
27.04.1904 — помер Михайло Ста-
рицький, видатний український дра-
матург, поет i режисер.
28.04.1919 — створення Ліги націй.
28.04.1922 — заснування Української 
господарської академії у Подебрадах.
29.04.1875 — народився Модест Мен-
цинський, український співак (тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Стеценко, 
український композитор.

культура слова

Як парость виноградної 
лози, плекайте мову
Відповідаємо на нові запитан-

ня наших читачів і чекаємо на 
інші, адже складні випадки сло-
вовживання в українській мові 
ще далеко не вичерпані.

• З якої літери пишуться назви сто-
рін світу?

Захід, схід, північ, південь, південний 
захід звичайно пишуться з малої літе-
ри, але коли вони вживаються у зна-
ченні краю чи народу, який його на-
селяє, — то з великої: Далекий Схід, 
Західна Україна, курорти Півдня, народи 
Півночі.
• Як пишуться слова Земля, Сонце, 
Місяць?

Слова Земля, Сонце, Місяць пи-
шуться з великої літери лише тоді, 
коли вони вживаються як астроно-
мічні назви. В інших випадках — 
з маленької літери.
• Якого відмінку вимагає приймен-
ник згідно?

Прийменник згідно вживається 
з іменником в орудному відмінку та 
прийменником з: згідно з графіком, згід-
но з ухвалою. Але — відповідно до ухвали.
• Чи правильно вживати проректор 
по науковій роботі?

У цьому і схожих випадках треба 
писати проректор з наукової роботи.
• Нерідко чуємо в усній мові, навіть 
по радіо чи телебаченні: за київським 
часом 14 годин, в скільки годин зустрі-
немося? Чи це правильно?

Українською мовою на запитан-
ня: котра година (а не скільки годин і не 
яка година?) треба відповідати: чо-
тирнадцята година, одинадцята година 
(важливо ще й наголошувати на а), 
на запитання: о котрій зустрінемося 
слід відповідати: о дев’ятнадцятій. 
Варто знати також, що одинадцята 
година вимагає сполучника об, а не о, 
як інші числівники: об одинадцятій 
(порівняйте: о дванадцятій).
• Як правильно говорити: восьма 
година двадцять п’ять хвилин, деся-
та сорок чи двадцять п’ять хвилин на 
дев’яту, за двадцять одинадцята?

Перший варіант — це офіційно-
діловий, другий — властивий ху-
дожньому і розмовному мовленню. 
Правильні обидва.
• Яка різниця між конструкціями 
на адресу і за адресою?

Перший випадок означає напря-
мок дії: листи надсилайте на адресу. 
Другий — указує місце, де відбува-
ється дія: зустріч із автором відбудеть-
ся за адресою.
• Часто доводиться чути: більш до-
сконаліший, менш вдаліший. Як гово-
рити правильно?

Правила ступенювання при-
кметників справді викликають чи-
мало запитань. Не тільки в засобах 
масової інформації, а й офіційних 
документах, окрім наведеного при-
кладу, особливо поширена також 
помилка у визначенні номінації роз-
маїтих конкурсів, наприклад: кращий 
молодий науковець, кращий студент, 
кращий виконавець.

Слід запам’ятати, що в україн-
ській мові є вищий і найвищий сту-
пені прикметників. Вищий ступінь 
утворюється додаванням суфікса -іш, 
або -ш до основи чи до кореня зви-
чайної форми якісного прикметника: 
новий — нов-іш-ий, солодкий — солод-ш-
ий, або слів більш, менш до звичайної 
форми якісного прикметника: більш 
досконалий, менш вдалий (а не більш до-
сконаліший, менш вдаліший).

Найвищий ступінь утворюється 
додаванням префікса най- до форми 
вищого ступеня: найбільший, найкра-
ща, найменше, а також слів найбільш, 
найменш до звичайної форми якіс-
ного прикметника: найбільш зручний, 
найбільш стійка, найменш приємне. Та-
кож для посилення вживаються при 
формах найвищого ступеня прикмет-
ників частки що і як. Вони пишуться 
з прикметниками разом: щонайсильні-
ший, якнайбільший, якнайшвидший.

Якісний прикметник вищого сту-
пеня вимагає порівняння: від кого 
кращий? Наприклад: малюнок Оленки 
кращий від Ганнусиного. Тож номіну-
вати треба „Найкращий молодий науко-
вець, найкращий студент, найкращий 
виконавець“.

Окремо хочемо зауважити по-
милки в усному мовленні, які осо-
бливо ріжуть вухо. Це м’яка вимова 
шиплячих звуків щ, ч. Треба знати, 
що в українській мові ці звуки ви-
мовляються твердо: не чьому, щьо, 
навіщьо, хочю, а чому, що, навіщо, хочу.

Рубрику веде Ярослава ВЕЛИЧКО



ч. 13 [2853]
17 — 29 квітня 201414 МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

сходження

„Говерляна“ — людна і сніжна

На початку цього місяця (4–6 квіт-
ня) підкорювачі гір святкували: 

„Говерляні“ — 50 років!

За підтримки управління молоді та 
спорту Львівської обласної держав-
ної адміністрації та за активної участі 
Львівської обласної федерації спор-
тивного туризму та туристсько-аль-
піністського центру „Скеля“ кількасот 
молодих людей спільно із ветеранами 
федерації зійшли на Говерлу. Серед 
підкорювачів найвищої гори України 
було майже чотири десятки студентів 
Львівської політехніки.

— Туристичний відділ Колегії та 
профкому студентів і аспірантів По-
літехніки багато років активно долуча-
ється до акції. Цьогорічна „Говерляна“ 

була особлива: присвячена: 200-річчю 
від дня народження Тараса Шевченка, 
50-річчю першого масового сходжен-
ня на Говерлу й вшануванню пам’яті 
відомих туристів та альпіністів Львів-
щини. Похід розпочався з боку селища 
Ворохта (Івано-Франківська область) 
ущелиною річки Прут — через Карпат-
ський національний природний парк 
та урочище „Заросляк“. Загальний час 
сходження тривав близько 7 годин, — 
розповів очільник туристичного від-
ділу Микола Брич. — Незважаючи на 
несприятливу погоду (вище в горах 
падав сніг), нам вдалося зійти на вер-
шину: там підняли український прапор 
та заспівали Держаний славень.

Наталія ПАВЛИШИН

на дозвіллі

„Пригоди Шерлока Холмса“

Студенти Інституту ком п’ю тер-
них наук та інформаційних 

технологій цікаво провели час, 
занурилися у світ розслідувань 
та випробували свої знання 
з англійської.

— 2 квітня ми проводили для студен-
тів ІКНІ квест „Пригоди Шерлока 
Холмса“. Оскільки програмісти і філо-
логи зацікавлені у глибшому вивченні 
англійської мови, тож вирішили по-
єднати корисне і приємне та зробити 
це цікаво. Ми „прив’язалися“ до теми 
Шерлока Холмса, оскільки цей літера-
турний персонаж неординарний і за-
раз дуже популярний, — розповідає 
співорганізаторка гри, другокурсниця 
ІКНІ Галина Лещишин.

Загалом, аби здобути перемогу, ко-
манди (їх було шість — по п’ять осіб 
у кожній), мусили чимало побігати. 
Адже завдання були розміщені в різ-
них частинах центру Львова. Загалом, 
щоб отримати зашифроване слово, 
політехнікам довелося виконати вісім 
різнопланових завдань англійською 
мовою. Переможці отримали наго-
роди, серед яких двомісячне навчання 
в одній із мовних шкіл.

— Ми отримали чимало цікавих 
відгуків про квест і побажань про-
водити щось схоже й надалі. Тож, ду-
маю, підберемо цікаві завдання і зно-
ву будемо вчитися і розважатися вод-
ночас, — додала наостанок студентка.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

10 квітня Товариство „Молода 
Просвіта“ Львівської полі-
техніки організувало приби-
рання на могилах колишніх 
ректорів університету. Місця 
поховання Юліана Медвед-
ського, Юліана Захарієвича 
та Юрія Рудавського впоряд-
ковують традиційно двічі на 
рік. Цьогоріч поклали квіти та 
запалили свічки саме у день 
народження Юрія Рудавського. 

На Львівщині почалась акція 
для здоров’я молоді „Відпо-
відальність починається з 
мене“. В її рамках передбаче-
но виявлення фактів пору-
шення чинного законодавства 
щодо незаконного продажу 
неповнолітнім алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів, 
а також інформаційно-про-
світницька робота, співпраця 
з громадськими організація-
ми, засобами масової інфор-
мації тощо. Молодь Львівщи-
ни і громадських активістів 
запрошують активно долучи-
тися до реалізації всеукраїн-
ської акції.

На Львівщині стартувала акція 
з безкоштовного мамографіч-
ного обстеження. Захід про-
водиться з метою відзначення 
дня народження Квітки Цісик 
та на підтримку інформаційно-
роз’яснювального проекту 
„Турбуйся про них“ громад-
ської спілки „Міжнародний 
клуб лікарів та фармацевтів“. 
Акція триває з 9 до 23 квітня. 
Обстеження проводимуть 
у мамографічному кабіне-
ті Львівського державного 
онкологічного регіонального 
лікувально-діагностичного 
центру, щодня, крім вихідних 
із 9:00 до 18:00 год.

У переддень Квітної неділі 
молодь Львова взяла участь 
у пішій прощі до Страдецької 
гори. 12 квітня ЛОГО „Борець“ 
організувала молодіжну пішу 
прощу в Страдч, де відбулася 
Хресна хода зі смолоскипами. 
Метою заходу було підготува-
ти молодь перед останнім тиж-
нем Великого посту до Світ-
лого Христового Воскресіння. 
Проща відбулася вчетверте. 

За матеріалами інформагенцій
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соціальний проект

Як політехніки приймали колег із Одеси

Наприкінці березня в ме жах 
соціального проекту „Укра-

їна єдина“ у Львівській полі-
техніці гостювали студенти 
й викладачі кафедри менедж-
менту організацій та зовнішньо-
економічної діяльності Одесь-
кого національного еконо-
мічного університету разом 
із завідувачем кафедри професо-
ром Інною Кузнецовою.

Гості з півдня країни прибули до 
Львова на запрошення директора 
Інституту економіки і менеджменту 
Олега Кузьміна та завідувача кафед-
ри зовнішньоекономічної та митної 
діяльності Ольги Мельник. Ініціати-
ву науковців підтримав також рек-
тор університету Юрій Бобало.

Цікаву культурно-пізнавальну 
програму для одеситів у місті Лева 
організували викладачі та студенти 
кафедри зовнішньоекономічної та 

митної діяльності ІНЕМ. Насампе-
ред вони коротко ознайомили гостей 
зі структурою Політехніки та на-
вчально-науковою діяльністю влас-
ної кафедри. Про ідею художнього 
висвітлення розвитку світової науко-
вої думки через композиційну єдність 
одинадцяти картин за ескізами Яна 
Матейка, які розміщені в Актовій залі, 
розповів їм заступник директора Ін-
ституту архітектури Ярослав Ракочий.

Тригодинний екскурсійний марш-
рут для одеської делегації розпочав-
ся від пам’ятника Степанові Бандері 
й завершився на Площі Ринок. До-
рогою гості встигли відвідати відо-
мі архітектурні пам’ятки міста, не-
однозначно трактовані, але таки 
цікаві львівські заклади харчування 
(„Криївка“, „Майстерня шоколаду“, 
„Дім легенд“, „Копальня кави“). Дуже 
сподобалися одеситам прогулянки 
старими львівськими вуличками, під 
час яких політехніки-господарі на-

півжартома намагалися пояснити їм 
різницю між значеннями таких осо-
бливих галицьких слів, як „коліжанка“ 
і „філіжанка“, „канапа“ і „канапка“.

— Такі дружні візити ще більше 
зміцнюють співпрацю та дружбу 
студентів і викладачів Одеського на-
ціонального економічного універ-
ситету та Львівської політехніки. 
Одесити зізналися, що вражені ін-
фра структурою нашого вишу і міс-
та загалом. Львів зачарував їх своєю 
незабутньою європейською атмос-
ферою, — розповідає завкафедри 
ЗМД професор Ольга Мельник.

Наостанок господарі та гості об-
мінялися подарунками та взаємно 
підтвердили наміри на дальшу тіс-
ну наукову співпрацю. У недалекому 
майбутньому на запрошення колег 
з півдня України політехніки споді-
ваються поїхати до Одеси.

Анна ГЕРИЧ

довкілля

Зробімо Святоюрську 
гору чистою!
Напевно, в кожного львів’янина, який проходить вулицею Листопа-

дового Чину чи дивиться на місто згори (скажімо, з Високого Зам-
ку), щемить серце за Святоюрськими садами, — такою великою, але 
страшенно занедбаною зеленою зоною практично в центрі міста! Як 
і маленький сквер біля студентської бібліотеки Політехніки, ця терито-
рія ніяк не може здобути свого реального законного власника. Відтак, 
не те, щоб відновлювати, доглядати за садом нікому. Волонтерська 
допомога львів’ян — єдиний вихід із остаточного хаосу.

Загалом Святоюрські сади поділе-
ні на кілька терас. Перша, одразу 
за Митрополичими палатами, — 
досі огороджена високими мурами, 
трохи понищеними часом, та все ж 
спроможними захищати невеличкий 
охайний простір від безхатьків і на-
віть людського ока. Мабуть, багато 
львів’ян та гостей міста не здогаду-
ються про його існування.

Нижче, за мурами, в бік вулиці 
Листопадового Чину розташована 
занедбана частина садів, посередині 
якої вежі-опори, на них кріпиться 
обладнання, що здійснює ретран-
сляцію сигналів мобільних опера-
торів. Самі вежі оточені високою 

металевою сіткою, за якою відносно 
чисто. А довкола — жодної садово-
паркової інфраструктури. Нема до-
ріжок — тільки протоптані де-не-де 
стежки. Нема лавок — лише решт-
ки старого одягу, що його стягують 
сюди бездомні або наркомани. Бага-
то пластику, пляшок з-під горілки 
й пива; в траві трапляються відкри-
ті гаманці, жіночі сумочки і навіть 
спорожніла пляшечка від парфумів 
марки Chanel… На самому почат-
ку, як тільки беремося до роботи 
втрьох, бо до визначеної 11 годи-
ни, коли має розпочатися толока, 
ще кільканадцять хвилин, стан саду 
викликає відчай.

За майже 4 години 103 добровольці 
різного віку зібрали на Святоюрській 
горі понад сотню мішків сміття, з яких 
25 — зі склом, 46 — із пластиком, 3 — 
з папером, 1 мішок металу та 42 — різ-
них інших відходів. Крім цього, з різ-
них куточків, а часто з крутих схилів 
волонтери постягали до вантажівок 
зрізані й порізані на частини дерева 
та гори гілок. Відтак кілька машин 
різних дров відвезли для опалення 
у Львівську семінарію Святого Духа 
(УГКЦ). Найстрашнішого сміття — 
використаних шприців було майже 
5 літрів. У пластикову банку їх зби-
рали представники АЗС „ОККО“, які 
обіцяли знайти пункт переробки або ж 
місце, куди можна віддавати викорис-
тані медичні засоби.

Анна ГЕРИЧ
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Потреба визначення пріоритетів
Цикл зустрічей „Євромайдан 

і культура“, розпочатий з іні-
ціативи МО „Дзиґа“ ще у січні, 
триває. Минулого четверга гостем 
арт-кафе „Квартира 35“, де вони 
зазвичай відбуваються, став куль-
туролог, голова „Асоціації музеїв 
і галерей“ Зеновій Мазурик.

Якби поняття „культура“ не було таке 
всеохопне й не мало стільки визна-
чень, можливо, було б нам більш зро-
зуміло, які саме реформи необхідні 
у її сфері. Але вихід є — на думку Зе-
новія Мазурика, ми повинні домови-
тися, що таке культура для нашого 
суспільства, збагнути, наскільки вона 
включена в комунікативний процес із 

ним і наскільки його розвиває. Та щоб 
стати носієм культурних цінностей, 
подолати ілюзії, треба насамперед 
працювати над собою. Ми не може-
мо повторити шлях розвитку жодної 
країни, мусимо йти шляхом власним.

Культура може ефективно існува-
ти лише у тандемі з економікою. Саме 
економічна культура як наука спро-
можна пояснити, чому у нас на кілька 
тисяч бібліотек більше, ніж у Німеч-
чині, але відвідуваність їх нижча, і як, 
вклавши у культуру 1 гривню, отрима-
ти вп’ятеро більше. Проте найважли-
вішим у культурній політиці залиша-
ється визначення пріоритетів.

Н. Я.

кінострічка

Геній моди і натхненники
У розкладі фільмів „Планета кіно 

ІМАХ“ й „Кінопалац“ з’явилась 
незвична новинка — фільм-
біографія „Ів Сен-Лоран“. Ця 
художня кінорозповідь, яка базу-
ється на реальних фактах про всес-
вітньо відомого дизайнера, його 
оточення і насамперед — мецената, 
ділового партнера та коханого 
П’єра Берже, є дуже французькою…

Режисер Джаліль Леспер розпочав зна-
йомство глядача з головним героєм із 
перших сходинок його кар’єри: Ів Сен-
Лоран — сором’язливий симпатичний 
юнак в окулярах, який весь вільний час 
проводить із олівцем у руках, трепет-
но ставиться до своєї родини, зокре-
ма мами, представляє власну першу 
колекцію для модельного дому Кріс-
тіана Діора. Перейнявши після смер-
ті кутюр’є керування домом, Ів (а він 
тоді мав лише 21 рік) не довго тішився 
успіхом — повістка в армію для участі 
в Алжирській війні призвела до нерво-
вого зриву й лікування в психіатричній 
клініці. Опісля повернення в дім Діора 
стало неможливе — там йому вже зна-
йшли заміну…

На тому творча доля Ів Сен-Лорана 
могла би і закінчитись, якби не… Якби 
не знайомство ще під час свого першо-
го тріумфального фешн-шоу з П’єром 
Берже. Завдяки П’єру, його таланту вес-
ти бізнес і „робити з лимона лимонад“, 
а також надихати до життя і нових ідей, 

Ів Сен-Лоран засновує власний мо-
дельний дім. Приголомшливий успіх 
закручує його у свій вир, де є не тільки 
шалені оплески публіки, котра насоло-
джується дефіле, а й — болючі творчі 
падіння-виснаження, із спробою нар-
котиків, а також ще одного кохання 
і теж до чоловіка.

Одностатева любов нічим не легша 
за традиційну — ті ж пристрасті, рев-
нощі (навіть щодо флірту з жінками), 
залежності і зради. Однак треба відда-
ти належне французам — вони вміють 
зображати межові речі не вульгарно, 
а витончено, не зосереджуючись на 
натуралізмі, а здебільшого на психо-
логії та драматизмі сюжету.

Особливої ваги сучасне французь-
ке кіно надає музиці. У цьому фільмі 
її теж багато — вона говорить замість 
слів, підсилює їх, існує паралельно — 
без неї сцени розпачу, тріумфу і зви-
чайних веселощів були б не такими 
яскравими. До речі, про веселощі — їх 
у стрічці, як і легкого шарму гумору, 
також досить (праця працею, а радіти 
життю треба вміти).

Зйомки фільму про людину, яка не 
могла жити без краси і яка не тільки 
її споглядала, а й повсякчас творила, 
мусили бути реалістичними і красиви-
ми — під час них використані оригі-
нальні костюми Ів Сен-Лорана, а та-
кож справжні ескізи з музеїв.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У список найкращих ілюстра-

торів світу потрапила хар-
ківська художниця Марина 
Пузиренко з книгою „Лус-
кунчик“, що побачила світ 
у 2010 році у видавництві 
„Ранок“. За цю ж книгу худож-
ниця отримала у рік її виходу 
державну премію імені Лесі 
Українки. Українське видання 
„Лускунчика“ разом зі 149 ін-
шими дитячими виданнями 
з усього світу представлять на 
щорічному конгресі IBBY в Ме-
хіко у вересні цього року.

У найбільшому львівському 
кінотеатрі „Планета кіно“ від-
мовились від фільмів росій-
ського виробництва. Такий 
кінобойкот триває з березня. 
У Києві та Одесі також відмо-
вилися від російських філь-
мів. У київському кінотеатрі 
„Магнат“ замість російських 
стрічок можна побачити 
українське кіно — „Трубач“, 
„Зелена кофта“ і „Синевир“.

Гроші з благодійного концер-
ту-реквієму „Слава Небесній 
Сотні“ у Львівській обласній 
філармонії передали родині 
загиблого майданівця з Доне-
цька. Участь у концерті взяли 
всесвітньовідомі скрипалі 
Олег Криса та Анатолій Баже-
нов, Академічний молодіжний 
симфонічний оркестр „INSO-
Львів“ та вокальна форма-
ція „Піккардійська терція“. 
Концерт відвідали члени сімей 
десяти загиблих Героїв Не-
бесної Сотні. У рамках концер-
ту-реквієму відбулася пре-
зентація книги-фотоальбому. 
Цим концертом філармонія 
підтримала родину загиблого 
майданівця з Донецької об-
ласті Володимира Наумова.

У галереї „Зелена канапа“ 
відкрито виставку живопису 
Дениса Струка „Природні“.  
Експозиція складається 
з 20 монументальних, пейзаж-
ного штибу полотен. За слова-
ми художника, картини були 
створені в 2013 – 2014 роках під 
враженням від споглядання 
пейзажів рідної природи. Всі 
роботи виконано в експери-
ментальній, колористичній, 
ліричній манері.

За матеріалами інформагенцій
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З пошаною до хліба
Хліб у цих кімнатах не свіжоспечений, щобільше — кількарічної давності. 

У Музеї хліба при Львівському автомобільно-дорожньому коледжі є кілька 
експозиційних кімнат, де представлені не лише вироби з тіста, а й хлібопекар-
ський реманент, весільні рушники, писанки різних історичних періодів, що так 
чи інакше пов’язані з хлібом.

Вісімнадцять тематичних 
експозицій містять по-
над півтори тисячі пред-
метів. Позаяк музей роз-
міщений у студентському 
гуртожитку, то кожна 
експозиція має свою кім-
нату. Почнімо зі „Шляху 
до хліба на столі“, звідкіля 
дізнаємося про походжен-
ня слова „хліб“, як пекли 
цей виріб у давнину, як 
він з’явився на столі, який 
нелегкий шлях він прохо-
дить від колосочка до дух-
мяної паляниці. Знаємо, 
що коли не було жодних 
технічних засобів, хліб 
створювали лише руками.

— Перший хліб з’я вив-
ся понад п’ять тисяч років 
тому і мав вигляд рідкої 
каші, коли люди кам’яного 
віку навчилися розтирати 
зерна між камінням і дода-
вати до них воду. Самому 
слову „хліб“ ми завдячує-
мо давньогрецьким пека-
рям, які використовува-
ли горщики спеціальної 
форми — бануси. Готи ж 
утворили слово „хлебс“, 
від якого пішла українська 
назва, — розповідає за-
відувач народного музею 
Покрову Пресвятої Бого-
родиці, викладач біології 
та екології Автомобіль-
но-дорожнього коледжу 

Руслана Сидоряк, яка нині 
продовжує справу свого 
батька — засновника му-
зею, заслуженого вчителя 
України Богдана Непо-
радного.

Музей відкрито 1987 
року. Що стало поштов-
хом до його створення? 
Очевидно, нелегке після-
воєнне дитинство Богдана 
Непорадного, коли хліба 
завжди бракувало. Тому 
і вирішив учитель, що тре-
ба передати прийдешнім 
поколінням любов і по-
шану до найважливішого 
продукту харчування всіх 
часів і народів. Ідею під-
тримало керівництво то-
дішнього технікуму, на-
давши приміщення в сту-
дентському гуртожитку, 
а також самі студенти, 
які охоче почали зносити 
перші предмети до май-
бутніх експозицій. Хтось 
приніс старі батьківські 
жорна, хтось — коровай 
чи вишитий рушник… 
Отак за досить короткий 
час звичайні кімнати пе-
ретворилися у справжні 
музейні світлиці духов-
ності. Розгорнулися те-
матичні експозиції „Іс-
торія знарядь праці“, 
„Господарські промисли 
і ремесла“, „З історії се-

лекції злаків“, „Селян-
ська хата“, „Образу хліба 
вклонімося!“, „Народний 
одяг краю“, „Із бабусиної 
скрині“.

Колекція національно-
го хліба різних народів міс-
тить чимало українських 
хлібин, а також білоруські 
плетенки, грузинські ва-
ліпурі, азербайджанські 
чуреки, вірменські лаваші, 
латвійські світку-мейзе, 
російські баранки, а також 
моравські і сандомирські 
хлібини.

Окрема експозиція 
присвячена символу єд-
нання людей та родин — 
весільним короваям, яких 
на виставці — 42 види. 
Вони оздоблені випечени-
ми з тіста зозульками, го-
лубками, лебідками, квіта-
ми, колоссям та калиною.

— Це подарунки коро-
вайниць, які привезли їх 
на ювілеї музею, а також 
батьків — на посвячення 
студентів. Деяким нашим 
короваям — 10–15 років, — 
каже Руслана Богданівна.

Серед експозицій є та, 
яка нагадує про трагічний 
період українського на-
роду — Голодомор, коли 
в селян забирали хліб, по-
збавляючи їх найдорож-
чого — життя. Ще одна 

відтворює постаті борців 
за волю України, за кра-
щу долю тих, хто тяжкою 
працею здобував хліб.

1990 року у музеї від-
крили каплицю Пресвя-
тої Богородиці. Цього ж 
року він отримав звання 
народного, а 2009-го став 
дипломантом Першого 
всеукраїнського конкурсу 
громадських музеїв.

— Де б ми не були, нас 
супроводжує дух свіжого 
хліба. Сумні чи веселі по-
дії нашого життя не об-
ходяться без нього. Коли 
черствіє хліб — черствіє 
душа. Тому ми прагнемо 
своїм відвідувачам, а це 
переважно школярі та 
студенти, передати цю 
істину, — наголошує Рус-
лана Сидоряк, — адже наш 
музей вчить добра, краси, 
тепла, пошани до хліба.

Незабаром відвідувачі 
також зможуть запозича-
ти в музеї рецепти сіль-
ського хліба та великод-
ніх пасочок, щоб молоде 
покоління переймало ре-
месло своїх прабабусь.

Ірина МАРТИН

Василь СИМОНЕНКО

Перший
Першим був не Господь 
і не геній, 
першим був — 
простий чоловік. 
Він ходив 
по землі зеленій 
і, між іншим, 
хлібину спік. 
І не зміг 
заробить монумента 

цей наївний франк 
чи дуліб, 
бо не зміг він 
знайти момента, 
щоб узяти патент 
на хліб. 
Постаріла вже 
мудрість Божа, 
розтрощив її 
грізний час. 

Хлібом 
геній живився кожен, 
щоби розум його не погас. 
Та нехай над землею  
     година
чи негода лютує і рве,— 
вічна мудрість простої  
     людини
в паляниці звичайній  
   живе.
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за лаштунками

„Наш театр має передовсім сильне 
емоційне начало“
Львівський театр „Воскресіння“ чи не найбільше серед місцевих театрів 

гастролює світом. Про виступи за кордоном, найближчі театральні плани 
розмовляємо із керманичем воскресінців, заслуженим діячем мистецтв України 
Ярославом Федоришином.

— Ярославе  Васильовичу, 
ми сьогодні найменше зна-
ємо  про  вашу  гастрольну 
карту подорожей. Ви зазви-
чай відвідуєте одні  і ті ж 
міста й фестивалі чи змі-
нюєте маршрути?
— Припускаю, що наш 
театр — найбільш гастро-
люючий колектив із усієї 
України, а не лише Львова. 
Географія наших гастро-
лей на сьогодні охоплює 
понад сорок чотири краї-
ни світу на чотирьох кон-
тинентах. Звичайно, є такі 
фестивалі, скажімо, як 
„Штука“ у Кракові (Поль-
ща) чи „Біла Вежа“ у Бресті 
(Білорусь), де ми буваємо 
щороку. Ще й окремі ди-
рекції присилають запро-
шення на свої фестивалі — 
так ми відвідали Іспанію.

Також ми побували на 
найбільших всесвітньовідо-
мих театральних фестива-
лях у Європі. Це Авіньйон-
ський (Франція) та Един-
бурзький (Шотландія). Нам 
вдалося налагодити гарні 
контакти з дирекціями фес-
тивалів у Алжирі та Єгипті. 
На жаль, через складну сус-
пільно-політичну ситуацію 
у цих державах не можемо 
розвивати контакти, від-

відати ці країни ще раз. 
Останнім часом особливо 
багато виступаємо в Харко-
ві, Полтаві, Херсоні — по-
глиблюємо культурний діа-
лог між різними регіонами 
України.

— А як вам вдається поєд-
нувати вистави драматич-
ного репертуарного театру 
із  виставами  на  ходулях? 
Це не створює додаткових 
складнощів на гастролях?
— Жодних. Я б сказав, рад-
ше навпаки. Адже фестива-
лі у світі бувають не лише 
конкурсні для драматичних 
театрів, а є багато фестива-
лів, особливо в Європі, які 
покликані зробити свято 
для всього міста, створити 
передовсім цікаве видови-
ще. Тож, маючи в реперту-
арі різні вистави, розши-
рюємо можливості нашої 
географії подорожей.

— На Вашу думку, чи впли-
нув би вступ України до ЄС 
на сферу театрального мис-
тецтва? І якщо так, то як?
— Звичайно, що впли-
нув би. Навіть більше — 
врятував і суттєво змі-
нив би наповнення такого 
словосполучення, як теа-

тральний Львів. Річ у тім, 
що в Європі вироблені пев-
ні норми щодо проведення 
фестивалів, перформансів 
та й, зрештою, усіляких ін-
ших видовищ. А в нас нема 
навіть законів про меце-
натство та низки інших 
законодавчих актів, тож 
провести фестиваль, якщо 
нема державного фінан-
сування, чи погодити ви-
ступи театральних колек-
тивів із-за кордону дуже 
складно. Наші закордонні 
колеги дуже дивуються, 
як ми можемо ставити ви-
стави, провадити активне 
мистецьке життя загалом, 
покладаючись передовсім 
на ентузіазм самих митців 
чи небайдужих глядачів.

Також і українські теа-
три, зазвичай, не можуть 
взяти участь у закордонних 
фестивалях, бо або нема 
необхідного набору до-
кументів, або банально — 
коштів на гастролі. Тому, 
дасть Бог, якщо вступимо 
до ЄС, то не тільки наш, 
а всі колективи зможуть ба-
гато подорожувати світом, 
популяризуючи українську 
культуру. Один мій знайо-
мий театральний продюсер 
із Польщі мені казав: „Ти 
знаєш, якби ви ввійшли до 
ЄС, то для Львова Європа 
запропонувала б мінімум 
50 театральних проектів“. 
Я вважаю, що Львів має всі 
шанси стати ще одним Аві-
ньойоном чи Единбургом, 
нам просто треба буде для 
цього трішки попрацювати.

— Гадаєте,  український 
театр буде цікавий закор-
донному глядачеві?
— Думаю, що наш театр 
як камерний, так і великі 

національні колективи за 
кордоном будуть затребу-
вані. Адже сьогодні театр 
на Заході став, так би мо-
вити, вихолощеним, наси-
ченим суто технологічни-
ми ефектами, а наш театр 
навпаки — має передовсім 
сильне емоційне начало. 
Тому, на мою думку, це 
буде цікавий взаємодопов-
нювальний процес, ціка-
вий обом сторонам такого 
культурного діалогу.

— А  от  щодо  ваших  най-
ближчих  планів  прем’єр, 
яка  це  буде  вистава  і  чим 
саме продиктований такий 
вибір ?
— Оскільки цьогоріч — 
ювілей Шевченка, то теж 
не лишилися осторонь 
від цього святкування — 
готуємо прем’єру під на-
звою „Малюємо біогра-
фію Шевченка“. До того ж 
фарбами до біографії Та-
раса Шевченка будуть 
самі актори. Ця постава 
буде вулична, на ходулях, 
але більш масштабна, ніж 
аналогічні вистави на-
шого театру. Плануємо 
її розгорнути на одному 
зі львівських проспектів 
(якому — наразі секрет), 
у ній будуть задіяні всі 
актори нашого театру. 
Вистава складатиметься 
з чотирьох картин, які 
символізуватимуть певні 
періоди з життя поета: 
дитинство, юність і т. д. 
Для здійснення цієї по-
стави ми задіємо проекто-
ри, різні світлові ефекти, 
тіні і т. д. Ми прагнемо до 
створення повномасш-
табного видовища із ви-
користанням найсучасні-
ших технологічних засо-
бів, прагнучи по-новому 
показати всім відому біо-
графію Тараса Шевченка.

Оксана ПАЛІЙ
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творча зустріч

Весна Андрія Любки
У харківській книгарні „Є“, де проходила презен-

тація нової книги „Спати з жінками“ молодого 
поета, лауреата міжнародних премій Андрія Люб-
ки, зібралися здебільшого дівчата. Але це й не див-
но — Любка зазвичай пише про кохання. Атмосфе-
ра була майже сімейна — Андрій зачарував усіх, і не 
тільки дівчат, бо ж навіть хлопці заслухалися…

Андрій Любка постав пе-
реді мною в коричневих 
кедах, чорних штанях, 
ніжно блакитній футбол-
ці та в синьому піджаку. 
На правій руці — чорний 
годинник, кульчик у вусі, 
а жовті ґудзики на піджаку 
здалися мені маленькими 
сонечками.

Він багато подорожує, 
улюблені міста — Берлін 
та Стамбул. Ранок „архі-
тектора людських душ“ 
починається пізно — він 
не любить рано вставати. 
Починає день з душу, фі-
зичних вправ та пластівців. 
До речі, на презентації об-
говорювали й фірмове рагу 
з помідорами та яйцями.

Працюючи, Андрій 
слухає класику, відпові-
дає на мейли та дзвінки. 
Його кімнату наповнює 
Балканське радіо та свіжі 
новини. В його шафі ні-
коли не знайдете жодних 
блискіток, він не купує 
одяг із написами.

З віршем „Сніг волочив 
нас мокрими фарбами“ 
в автора пов’язані особли-
ві спогади: „Найбільше 
чомусь люблю фотографу-
ватися на голих ландшаф-
тах, скажімо, восени…“. 
Виявилося, що під час 
літературного фестива-
лю в Берліні сталася дуже 
смішна історія: „Я читав 
вірш українською, а після 
мене читала актриса ні-
мецькою. Поступово за-
лом почав ширитися сміх. 
Я не розумів чому. Тільки 
потім сказали, що замість 
„люблю фотографувати-
ся на голих ландшафтах“ 
було перекладено „фото-
графуватися голим“.

Андрій шукає роботу, 
задля якої не треба було би 
вставати рано кожно-
го дня. Щоденна праця 
з ранку до вечора його 
не приваблює. Викладан-
ням теж наразі не планує 
займатися, оскільки ще 
не знає, що може викла-
дати: чи будуть то лекції 
з літератури, чи скоріше 
сreative writing — автор 
тимчасом не визначився.

Цей поет, який побу-
вав у 25 країнах світу та 
перекладений на 10 мов, 
здивував мене своїми ба-
жаннями: „Я хочу пійма-
ти величезну рибу, аби всі 
знали, що то я спіймав“. 

Риболовля на Тисі зробила 
свою справу. Душа поета 
не може жити без приро-
ди, вона прагне „символу 
християнства“ — саме так 
підписана одна з фото-
графій улову у Виногра-
дівському районі.

Любка є атеїстом. „Я ж 
не питаю, чому Ви вірую-
ча. Звичайно, я ходжу до 
церков та костелів“. Звер-
нутися він, на мій подив, 
хотів би не до Бога, а до 

Хмельницького з корот-
ким питанням: „За що Ви 
нас так?“.

Коли Андрію було 
12 років, він вперше пере-
глянув стрічку Люка Бес-
сона „Леон-кілер“ і влас-
не саме тоді розпочалася 
його літературна діяль-
ність — так названа одна 
з книг Андрія: „Мені дуже 
сподобалася маленька Ма-
тильда, яку грала Наталі 
Портман. І мені теж тоді 
захотілося стати кілером 
і ще дужче захотілося, аби 
в мене закохалася саме 
така Матильда“.

Андрій досяг успіху, 
але не збирається зупи-
нятися. Спитала у нього 
поради, як же розпочати 
своє літературне жит-
тя правильно? „Завжди 
найголовніше — писати, 
тому що це єдиний спо-
сіб виписатися. Повинна 
бути якась примітивна 
віра в себе, тому що якщо 
її нема, то людина буде 
дуже легко реагувати на 
критику, легко буде від-
волікатися, таким чином 
можуть просто збити зі 
шляху. Треба вірити в те, 
що все робиш правильно, 
і знати, що в підсумку, 
навіть якщо це не стане 
світовим надбанням, то 
залишиться твоїм. Робо-
та над текстом і писання 
є найважливішими. Якщо 
поставитися до цього 
дійсно як до роботи, тоді 
це дасть результат досить 
швидко“, — відповів.

Його нова книга має 
досить провокаційну на-
зву, хоча для самого ав-
тора є найспокійнішою. 
Надзвичайно затишна 
„Спати з жінками“ має 
167 сторінок, на яких вмі-
щено 50 текстів, які напов-
нені запахами романтики 
та ніжності. В саму назву 
автор вклав алегоричний 
образ купе потяга: „…На 
химерній межі між дрімо-

тою й сном промайнули 
перед моїми очима сту-
дентські роки, коли я збу-
джено уявляв, як же це — 
спати з цілим ансамблем 
співучих жінок, з цілим 
симфонічним оркестром? 
А тепер я засинав і спав 
з ними. У потязі, який ру-
хався на Захід моєї країни, 
такої безмежної й собор-
ної, що для пересування 
нею потяги мають бути 
винятково спальними; та-
кої соборної й совєтської, 
що плювати хтось хотів на 
приватність, особистий 
простір чи нюанси чоло-
вічо-жіночого спільного 
перебування…“.

Обкладинка — фото 
Андрія перед світлими 
дверима: „На обкладинці 
я та двері. На іншому боці 
є пояснення. Насправді це 
двері навчальної аудито-
рії Варшавського універ-
ситету, та це велика таєм-
ниця“.

Іноді варто вчитатися 
в текст і між рядками мож-
на знайти те, чого можуть 
не побачити інші. Вчи-
тайтеся в тексти Андрія 
Любки — і Ви відкриєте 
для себе раніше незна-
ну планету зовсім нових, 
свіжих, як весняний вітер, 
почуттів.

Наталія ЄФІМЕНКО, 
студентка другого курсу  

українського  
мовно-літературного  

факультету  
ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка  

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
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суб’єктивні нотатки

Для лідера гурту „Тартак“ лучанина Сашка Положинського найкращий 
відпочинок у Луцьку — прогулятися містом, коли гарна погода. 

Прогуляємось і ми політичним та культурним центром Волині, який 
зустрічає свою чи не тисячну весну: перша письмова згадка про Луцьк 
датована 1085 роком

Місто, пісні достойне
Старий Луцьк
Так відгукувався про Луцьк 
поет Себастьян Кльонович 
ще у ХVI ст. Нині турис-
тичною візитівкою міста 
є історико-культурний за-
повідник „Старий Луцьк“. 
Передовсім відомий го-
тичний замок, зведений 
князем Любартом у ХІV ст. 
На його території є архе-
ологічний розкоп церкви 
Іоанна Богослова ХІІ ст., 
залишки княжого палацу, 

три вежі — В’їзна, Владича 
і Стирова. Діють різні ви-
ставки, як-от в’язниця, му-
зей дзвонів. А в Музеї кни-
ги (у будинку колишнього 
повітового казначейства) 
можна побачити стародру-
ки ще з ХVІІ ст., надруко-
вані в різних містах: Львів, 
Київ, Чернігів, Почаїв, на-
віть Нюрнберг, Познань, 
Москва; також є діюча мо-
дель — реконструкція дру-
карського верстата ХV ст., 
коли, власне, й почалась 
історія книгодрукування. 
Час від часу у замкових сті-
нах історія оживає: щороку 
проводять фестиваль „Ніч 
у Луцькому замку“, Лицар-
ські турніри.

Виходиш із замкової 
брами — перед очима ка-

федральний костел св. Пе-
тра і Павла (1616 р.). Ко-
лись храм і колегіум поруч 
належали ордену єзуїтів. 
У радянські часи тут був 
музей атеїзму, у підземел-
лі костелу зберігали овочі, 
і лише в 1990-х храм відчи-
нив двері для вірних; нині 
ця римо-католицька святи-
ня є пам’яткою архітектури 
національного значення. 
У храмі є кілька ярусів (під-
земелля, зараз, на жаль, 
зачинене для відвідин), 
де віднайдено старовинні 
фрески і написи, де був під-
земний храм і навіть кімна-
та для утримання в’язнів… 
Колись Луцьк називали 
„Римом Волині“ — через 
велику кількість святинь, 
до того ж різних релігій-
них громад. Інакше й бути 
не могло, адже Луцьк — як 
торговельний вузол, столи-
ця Волинського воєводства, 
далі Галицько-Волинсько-
го князівства і друге після 
Вільна місто Литовського 
князівства, та врешті про-
сто привабливе для чу-
жинців (часто загарбників) 
своїм розташуванням і зна-
ченням місто — притягува-
ло люд із різних країв (тут 

і вірмени, і поляки, і євреї, 
і караїми).

Сучасними очима
Поруч із камінними свідка-
ми давніх подій — будівлі 
минулого століття, часто 
„євроосучаснені“, висот-
ки, ринкова і транспортна 
метушня… Десь у центрі 
Луцька тобі, львів’янину, 
може здатись, що ти у сво-
єму рідному місті: ті ж 
магазини, бренди, жовті 
автобуси… Але сітілайти 
нагадують: „Я — лучанин“. 
Крім цього, якось спокій-
ніше, розміреніше, ніж 
у Львові: все-таки в Луцьку 
майже в чотири рази менше 
людей, ніж у місті Лева. Та 
й дороги не такі забиті, як 
львівські: часто доволі ши-
рокі, мають кілька смуг — 
і це водіям тільки на руку. 
А ще тут є річка — Стир.

От що не дуже приємно: 
часом пішохідна доріжка 
(і навіть на центральному 
проспекті Волі) схожа на 
американські гірки. Тож 
матусям із візочками дово-
диться маневрувати, щоб, 
скажімо, потрапити у Цен-
тральний парк культури 

і відпочинку ім. Лесі Укра-
їнки — улюблене місце про-
гулянок для жителів і гостей 
міста. Тут гарні дитячі май-
данчики, атракціони — ма-
лечі є де вихлюпнути енер-
гію. Від парку є вихід до 
головного корпусу Східно-
європейського національ-
ного університету ім. Лесі 
Українки, який наступного 
року відзначить 75-річчя 
і де нині навчається 13 ти-
сяч студентів. Перед корпу-
сом — пам’ятник Тарасові 
Шевченку. А ось, що ціка-
во, біля Волинського акаде-
мічного обласного україн-
ського музично-драматич-
ного театру, що носить ім’я 
Кобзаря, — пам’ятник Лесі 
Українці. Звідси починаєть-
ся і центральна пішохідна 
вулиця — теж Лесі Україн-
ки — загалом знакової для 
міста і волинського краю 
постаті. Також тут, на Теа-
тральному майдані, був міс-
цевий революційний Май-
дан. Досі є кілька наметів, 
сцена, навіть, уявіть, мож-
на почути „Крым всегда был 
русским“ (і тут знайдеться 
літня пані, свято переко-
нана в цьому!). А недалеко 
з банера за цим спостерігає 
Небесна Сотня, в лавах якої 
не один волинянин. До речі, 
на честь Героїв Майдану не-
давно назвали одну з площ 
Луцька.

Ірина ШУТКА 
Луцьк — Львів
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 12
Горизонтально: 1. Дог. 3. Ява. 9. Ембарго. 10. Кантата. 14. Гера. 
15. Городок. 16. Удар. 19. Еквадор. 20. Україна. 21. Або. 22. Реп. 
27. Конклав. 28. Галатея. 32. Клон. 33. Памфлет. 34. Сумо. 
37. Мегафон. 38. Меценат. 39. Пак. 40. Ему.
Вертикально: 2. Омар. 4. Вето. 5. Америка. 6. Агроном. 
7. Марокко. 8. Студент. 11. Яго. 12. Кок. 13. Орт. 17. Барбекю. 
18. Такелаж. 23. Полонез. 24. Кашалот. 25. Манекен. 26. Депутат. 
29. Еко. 30. Ефа. 31. Сом. 35. Пара. 36. Сейм. 

J J J
Одеситка:
Поставила гімн України на дзвінки у своєму мобільному. Коли 
була в поліклініці, до мене хтось зателефонував. Встала, щоб 
вийняти телефон із задньої кишені, а за мною підвелася вся 
черга. 

J J J
— Добрий день, ми зі Львова.
— А чьо вы сразу угрожаєте?



ч. 13 [2853]
17 — 29 квітня 201422 РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 слів) — 
за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі кацій — 
знижка 10% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану 
вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня —  
десять днів до виходу газети.

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

Тел. (0322) 258-21-33  
http: //www.audytoriya.lviv.ua,   

e:mail: info@polynet.lviv.ua

запобігти,  врятувати,  допомогти

Система оповіщення та цивільного захисту
Відповідно до вимог Закону України 
„Про Цивільну оборону України“, 
„Кодексу цивільного захисту Укра-
їни“, „Положення про організацію 
оповіщення і зв’язку у надзвичайних 
ситуаціях“ у Національному універ-
ситеті „Львівська політехніка“ ство-
рено систему оповіщення та зв’язку.

Наш університет належить до 
об’єктів цивільного захисту першої 
категорії, тому входить до регіо-
нальної системи централізованого 
оповіщення.

Оповіщення студентів та співро-
бітників університету здійснюється:

• дистанційно — за допомогою 
електросирен регіональної системи 
оповіщення цивільного захисту. На 
території університету встановлені 
дві сирени: на дахах головного кор-
пусу та гуртожитку № 7;

• через мережу місцевої радіо-
трансляції та телебачення;

• у внутрішній телефонній ме-
режі університету;

• оповіщення студентів, які 
мешкають у гуртожитках Студміс-
течка, здійснюється за допомогою 
електродзвінкової сигналізації, яку 
вмикає черговий вахтер гуртожитку.

Увімкнення електросирени мож-
ливе у двох випадках:

• при періодичній перевірці 
системи зв’язку регіональної систе-
ми оповіщення цивільного захисту 
(тоді у ЗМІ завчасно подається по-
відомлення про проведення плано-
вої перевірки системи оповіщення 
населення);

• при загрозі або виникненні 
надзвичайної ситуації регіональ-
ного або загальнодержавного рівня.

Після вмикання електросирен 
інформація передається по мережі 
місцевого радіомовлення та теле-
бачення, яка починається з сигна-
лу цивільного захисту: „Увага всім! 
Увага всім! Увага всім!“. Далі йде 
повідомлення або про проведення 
планової перевірки системи опові-
щення, або про загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації та порядок 
дій населення.

Отож, при звучанні сирени по-
трібно увімкнути радіотрансля-
ційний приймач або телевізор міс-
цевого каналу, уважно прослухати 
повідомлення й діяти відповідно до 
отриманих інструкцій.

Володимир ЛЯХОВ, начальник 
штабу цивільного захисту  

Львівської політехніки
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,00 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. № 140239.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
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РЕКЛАМА В „АУДИТОРІЇ“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного  
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:
• реалізація ідеї замовника з 
викорис тан ням матеріалів замовни-
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

увага: конкурс!
Розроби проект 

пам’ятника Героям  
Небесної Сотні!

Колегія та профком студен-
тів і аспірантів Львівської по-
літехніки оголошує конкурс 
на найкращий пам’ятник ге-
роям Майдану. У Львові цей 
пам’ятник постане на май-
бутній площі Героїв Небес-
ної Сотні.
Формат проекту: три візуа-
лізації (аксонометрія, пер-
спектива), вид спереду, збо-
ку, зверху.
За докладною інформацією 
звертатись у 235 ауд. голов-
ного корпусу Політехніки та 
за телефоном: 

(093) 594-90-67 
Ірина Дмитришин.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
24 квітня — „Vivat оперета“ (концертна 

програма). 18.00.
25 квітня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
26 квітня — „Уклін Тобі, Тарасе!“ 

(концертна програма). 18.00.
27 квітня — „Білосніжка та семеро 

гномів“ (балет, прем’єра). 12.00, 
„Травіата“ (опера). 18.00.

29 квітня — „Космачський Великдень“ 
(концертна програма). 19.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
22 квітня — „Пропала грамота“. 18.00.
23 квітня — „Назар Стодоля“. 18.00.
24 квітня — „Пані міністрова“. 18.00.
29 квітня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.

Камерна сцена
24 квітня — „Варшавська мелодія“. 17.00.
29 квітня — „Любов на замовлення“. 17.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
25 квітня — „Search:  

www.МатиНАЙмичкА.com.ua“. 15.00.
26 квітня — „Cтіна“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
22 квітня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
17 квітня — „Зоряний хлопчик“. 12.00.
22 квітня — „Русалонька“. 15.00.
29 квітня — „Троє поросят“. 12.00, 

„Оскар…“. 18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 

диплом ВК № 25756781, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дубневича Богдана Васильовича;
диплом ВК № 35618899, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Льоди Олега Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кушнір Наталії Олегівни;
студентський квиток № 08386756, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Шерстнякової Олени Воло-
димирівни;
студентський квиток № 08386689, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мельник Тетяни Ярос-
лавівни;
залікову книжку № 09100403, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Дубас Ірини Ярославівни;



Роботи писанкарки з Кіровоградщини  
Ірини Міхалєвіч             с. 12


