освітній студентський тижневик
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Назар Глинський — науковець
молодої генерації     с. 7
Верховна Рада
нарешті
ухвалила Закон
„Про вищу освіту“
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Митрополичі сади
допоможуть
впорядкувати
політехніки

5

Музей, який
допомагає
пізнати і зрозуміти
історію
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ВАША ДУМКА

Яких змін очікуєте за час канікул?
За 2013/2014 навчальний рік ми
пережили багато драматичних
подій. І сьогодні, бажаючи один
одному вдалого відпочинку під
час канікул, часто зичимо собі
навзаєм миру. Миру й добра всій
державі.
Росія знову веде криваву війну
проти України. Військовим агресором нашого північного сусіда
визнали і Пентагон, і Парламентська асамблея ОБСЄ. „Війна
починається з моменту, коли
ви перестаєте запам’ятовувати
імена жертв і рахуєте їх цифрами“, — написала хорватська
письменниця та журналіст
Славенка Дракулич.
Якщо ж бути точним, то війни
між Росією та Україною ніколи
не припинялися. Просто мали
інші форми. Росія — добрий
винахідник і практик ведення
війн різного типу. Сьогодні
вона культивує тероризм на
чужій території й веде відкриту інформаційну війну за
зразками гітлерівської Німеччини. Перед тим було нагле
проникнення представників
російських спецслужб у всі
найважливіші владні структури нашої держави, ще раніше
у різні роки — дискримінація
на національному ґрунті,
прихована і явна русифікація, голодомори, концтабори,
заслання до малозаселених
північно-східних азійських
регіонів із суворим кліматом . . .
Тож навіть якщо на східному фронті стихнуть бої, наша
боротьба не закінчиться, бо
країна потребує конструктивних і швидких реформ. Щоб
остаточно перемогти ворога,
маємо стати успішними і щасливими.
Події останніх кількох місяців
в Україні доводять, що навіть
за доволі короткий час змінитися може дуже багато. Кожен
навчальний рік приходять нові
першокурсники, ми наближаємося на курс ближче до завершення університету, в когось
після літньої сесії з’являється
стипендія, у когось зникає . . .
З чим зустріне нас першовересень, спробували „напрогнозувати“ наші студенти.

Оксана Лой, студентка четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Зміниться життя університету“
Я вступаю в магістратуру, тому сподіваюся, що 1 вересня
буду студенткою першого року магістратури. Через два
місяці зміниться, напевно, життя всього університету, бо
маємо вже новий закон „Про вищу освіту“. На швидку стабілізацію ситуації на Донбасі сподіваюся мало.
Роман Кальніцкий, студент четвертого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Ми переможемо“
Після канікул до Політехніки прийдуть нові студенти, які
розпитуватимуть усіх довкола про розташування аудиторій.
Ми переможемо у війні із загарбниками. Не знаю як. Думаю,
представники різних держав, політичних і силових блоків
мали б спільно і мирно вирішити ситуацію, яка склалася
в Україні. Адже кожна агресія до однієї держави є загрозою світовому порядку.
Ксенія Сировацька, студентка третього курсу Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Жодних реформ ще не відчуємо“
Всі канікули однакові. Після них все залишиться, як зараз.
Хіба трошки відпочинемо. Заміж не піду, бо не хочу, — мені
ще рано. У державі ситуація теж не зміниться. Хіба би Президент сам захотів щось зробити нарешті. І ніяких реформ
ми ще не відчуємо. У нас все робиться надто повільно.
Остап Кашуба, студент четвертого курсу Інституту
будівництва та інженерії довкілля:

„Росія нас не здолає“
Новий навчальний рік — це щоразу нова сторінка нашого
життя. Якою вона буде, залежить від того, як пройде літо. За
два місяці, з ухваленням необхідних законів та здійсненням
інших кроків, що допоможуть реформувати країну, може
закінчитися наша революція. Сподіваюся, завершиться і війна з Росією. За свою свободу ми будемо боротися до останнього. Росія не
переможе, бо ми їй не дамо цього зробити.
Наталя Лагойда, студентка третього курсу Інституту
економіки та менеджменту:

„Ціни зростуть“
Через два місяці ситуація в Україні дещо стабілізується. Але
ціни зростуть. Зараз я переводжуся зі стаціонару на екстернат. Цьогоріч у Політехніці скасували багато розважальних
заходів. Думаю, така тенденція триватиме ще кілька місяців, бо наш університет — патріотичний, ми співчуваємо
сім’ям загиблих майданівців і військових, а також маємо спільно допомогти
пораненим, які потребують дорогого лікування.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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Т

е, про що так довго говорили, над чим багато працювали, до чого прагнули у сфері освіти
й науки, сталося — маємо новий Закон „Про вищу освіту“. Верховна Рада України 276-ма
голосами ухвалила законопроект у другому читанні 1 липня. На момент верстки газети очікуємо
на підпис Президента, аби Закон набув чинності

Закон, народжений у муках
Кращі можливості
для нового покоління
Цей проект (робочу групу очолював ректор Київської політехніки
Михайло Згуровський) на противагу
„табачниківському“ та ще кільком
іншим підтримували очільники та
представники багатьох вишів, громадськості, студентства. За останні
тижні було внесено чимало попра-

вок, а загалом за період праці робочої групи — понад 4 тисячі. Вже те,
що не голосувала фракція комуністів
у повному складі, свідчить на користь
документа. Його головні відмінності
від попереднього: ширша автономія
для вишів, підвищення якості вищої
освіти (зокрема, завдяки вищій конкуренції за держзамовлення, зменшенню навантаження на викладачів
та посиленню відповідальності за

плагіат тощо), збільшення ролі студентського самоврядування.

Якість — передовсім
Формально освіта України вже давно перебуває в Болонському процесі. Чимало вишів практикують
зміни, покликані наблизити нашу
Закінчення на 6 с. m

не убий!

На Вулецьких схилах
поминали науковців

Д

ля українських та польських науковців початок липня наповнений смутком
і трагічними споминами. 3 липня на Вулецьких пагорбах (на території
Студмістечка Львівської політехніки) зібралася наукова спільнота Львова та
Вроцлава, щоб вшанувати пам’ять інтелектуальної еліти — видатних учених
і громадських діячів Львова, яких 4 липня 1941 року розстріляла німецька
каральна спецгрупа СС.

| Світлина Наталії Павлишин

На церемонію вшанування
пам’яті загиблих біля монументу „Не вбий!“, незважаючи на негоду, зібрався
професорсько-викладацький склад Львівської політехніки на чолі з ректором
професором Юрієм Бобалом, прибула польська деле-

гація, яку очолював ректор
Вроцлавської політехніки
професор Тадеуш Вєнцковський, представники влади, української і польської
громадськості, академічна
спільнота Львова.
У своєму вступному
слові ректор Львівської

політехніки професор
Юрій Бобало наголосив,
що цей скорботний монумент нашої пам’яті про
жертви нацизму має надзвичайно значиму сутність — це пам’ятник примирення і порозуміння.
Сьогодні ми низько схиля-

ємо голови, вшановуючи
світлу пам’ять цих мучеників сумління і честі, наукових подвижників міста
Лева, і водночас думаємо
про майбутнє, аби подібне
більше не повторилось.
Під музику оркестру
Політехніки до монумента поклали квіти голова
постійної комісії з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та
комунальної власності
Львівської обласної ради
Ярослав Качмарик, директор департаменту гуманітарної політики Львівської
міськради Олег Березюк,
Генеральний консул Республіки Польща у Львові
Ярослав Дрозд, ректори
вишів Львова разом із дружинами та ректор Вроцлавської політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН
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вступна кампанія -2014

Політехніка відчиняє двері
Для майбутніх
бакалаврів…
Завтра приймальні комісії вишів України розпочинають прийом документів від випускників
шкіл і коледжів. Через
події на Сході Міністерство освіти і науки перенесло терміни вступної
кампанії: вона триватиме з 11 липня до 1 серпня.

SSВідповідальний секретар
Приймальної комісії
Львівської політехніки
Олег Давидчак

Мета такого рішення — забезпечити можливість вступу абітурієнтів
з Донецької та Луганської областей, для яких
перенесли терміни проведення ЗНО. До речі,
цього року МОН вирішило зменшити вагу балів
шкільного атестата. Якщо
торік їх рахували у шкалі
200 балів, то тепер вони
додадуть лише 60 балів.
У Міносвіти нагадали, що
при вступі у виші можна
подавати результати ЗНО
минулих років.
— Через неоголошену війну документи прийматимемо на 10 днів
пізніше і у значно стисліші терміни, — говорить
відповідальний секретар
Приймальної комісії
Львівської політехніки
Олег Давидчак. — Для
тих абітурієнтів, які

складатимуть вступні
випробовування і творчі
конкурси, прийом закінчується 24 липня, а для
тих, які йдуть тільки за
результатами ЗНО, —
1 серпня. Передбачаємо,
що будемо мати багато
вступників із проблемних областей (Донецька,
Луганська і Криму), адже
щодня зустрічаємося
з ними, консультуємо та
інформуємо про вступ до
університету. Наразі випускники коледжів ще не
отримали дипломів і додатків до них. Ці проблеми можна вирішити лише
на рівні МОН. Така ж
ситуація і з випускниками середніх шкіл. Цього
року очікуємо багато заяв
за допомогою електронного вступу, популярність якого зростає. Крім
цього, матимемо великі
„живі“ черги, бо термін
подачі документів цього
року зменшений. Якщо
попередні роки проблемними були перші два тижні, коли було непросто
прийняти щодня велику
кількість заяв, то цього
року маємо на прийом
документів лише 20 днів
(на 10 днів менше). Отож,
нас чекають „гарячі“ дні,
і ми дуже ретельно до
них готуємося. Люди, які
прийматимуть документи, проходять відповідне
навчання, інструктажі,
готуємо робочі місця,
електронну базу.
— Яким буде державне замовлення бакалаврів?
— Наразі Міністерство
освіти і науки ще не розподілило між вишами
держзамовлення, тому
конкретної інформації
у нас нема. Очікуємо, що
обсяги замовлення не
зменшать і вони залишаться на рівні минулого
року.

… спеціалістів
і магістрів
Цього року прийом документів на ОКР „спеціаліст“ і „магістр“ у Львівській політехніці розпочали з 1 липня. Здобувати
тут вищу освіту мають
намір не лише випускники-бакалаври нашого університету, а й ті, хто закінчив інші виші України
і закордону.
Як розповідає заступник відповідального секретаря Приймальної комісії університету Роман
Шуляр, прийом документів триватиме до 18 години 18 липня. Вже з 19 липня розпочнуться вступні
випробування: для магістрів — з іноземної мови
та з фаху, спеціалісти
складатимуть лише фахове випробування. Останній іспит — 27 липня.
Приймання документів
для ОКР „спеціаліст“ на
екстернат триватиме до
30 липня, іспит із фаху —
до 4 серпня.
— Скільки студентів очікуєте з інших вишів?
— Прогнози робити важко. Минулого року їх було
близько тисячі. Гадаю,
й цього року буде не менше.
— Як проходить приймання документів?
— Для зручності й оперативності ми розділили його на дві частини.
Цьогорічні випускники
бакалаврату Політехніки
(а це близько 4 тисяч осіб)
заяви на ОКР „спеціаліст“
і „магістр“ подають у свої
дирекції. Випускники
Політехніки інших років
та випускники інших вишів — у Приймальну комісію. За перших два дні ми
прийняли близько 40 заяв
від випускників інших вишів. Крім цього, йде зара-

SSЗаступник відповідального секретаря Приймальної
комісії Роман Шуляр

хування іноземців, з якими працює відділ із роботи
з іноземними студентами
(вже маємо 31 заяву). Від
них документи прийматимемо до кінця вересня.
Всі документи вступники
здають особисто.
— Чи є проблеми при прийомі документів?
— Так, є. Бакалаври з Донецька, Луганська мають величезні проблеми
з отриманням дипломів,
бо в них не працюють ні
деканати, ні університети. Дехто через телефон
гарячої лінії МОН просить видати їм у Києві дипломи і додатки до них.
Зрештою, щоб дати змогу
випускникам зі сходу вступити в інші виші, МОН мусить вирішити це питання
на законодавчому рівні
і то якнайшвидше.
— Прогнози на кількість
державного замовлення і комерційного навчання вже є?
— Державного замовлення на спеціалістів і магістрів у нас ще нема. Ліцензовані обсяги дозволяють
зарахувати на різні форми
навчання та спеціальності
близько 15 тисяч магістрів
і спеціалістів.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

коротко

Один із найкращих

У

же сім років поспіль студенти Львівської політехніки беруть участь і перемагають у програмі В. Пінчука
з підтримки талановитої молоді „Завтра.UA“. А цьогорічним переможцям вручили нагороду для університету як одного з найкращих вишів-партнерів.

| Світлини Ірини Мартин

Передати пам’ятну відзнаку ректорові
Юрію Бобалові прийшли фіналісти конкурсу — Павло Гуськов і Руслан Козловський з ІТРЕ, Христина Гливінська і Василь Крамарець з ІНЕМ, Степан Мисак
з ІЕСК, Ольга Вікович з ІКТА.
Серед 1800 цьогорічних учасників
програми у фінал пройшло 200, серед
них — восьмеро політехніків. Це студенти-магістранти з різних інститутів,
які проявили себе у фахових знаннях, самостійній науковій роботі, лідерських,
комунікаційних та творчих здібностях.
— Оскільки кожен із нас брав участь
у конкурсі одноосібно, то разом ми зустрілися вже по дорозі до Києва, куди
їхали на щорічний молодіжний форум
„Нове покоління України: творимо
завтра сьогодні“, — розповідає магістрант другого курсу ІТРЕ Павло Гуськов. — Цьому передувала підготовка
і представлення наукової роботи, власних наукових статей. Також треба було
довести власну суспільну активність,
пройти психологічний тест.
Ті, хто успішно подолав усі етапи
конкурсу, 25 червня зустрілися в Києві,
на молодіжному форумі, де обговорили
проблеми та виклики сьогодення, поміркували про можливі сценарії їхнього вирішення та стрижневу роль нового
покоління українців у впровадженні позитивних та інноваційних змін. Переможці конкурсу мали цікаві зустрічі зі
знаними громадськими та політични-
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ми діячами. Крім
Віктора Пінчука, зі студентами зустрілися партнер консалтингової компанії
Рro.mova Євген Глібовицький, відомий
журналіст, блогер та засновник сайту
„Історична правда“ Вахтанг Кіпіані, засновник проекту „Нова Україна“ Валерій Пекар, президент PRP Group Наталя
Попович, колишній президент Польщі
Олександр Квасневський, Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк. Студенти змогли поспілкуватися з ними,
поставити запитання, що їх хвилюють.
Серед поважних гостей церемонії нагородження були Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини
в Україні Кристоф Вайль, Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт, а також
представники бізнесу та громадських
організацій, що багато років підтримують діяльність студентських спільнот.
— Участь у програмі дозволяє студентові розвиватися значно ширше,
виходячи за межі вишу. Скажімо, мені
було цікаво не лише спробувати власні
сили в конкурсі, а й поспілкуватися зі
знаними людьми, які надихають своєю
енергією і спонукають реалізовуватися далі, ставати причетним до суспільних та політичних змін, — підсумовує
розмову першокурсник магістратури
ІНЕМ Василь Крамарець.
Ірина МАРТИН

Львівська політехніка посідає
шосте місце в консолідованому рейтингу українських
вишів. Консолідований
рейтинг підсумовує загальні
рейтингові місця вишів за
версією „Топ-200 Україна“,
„Scopus“ та „Вебометрикс“. На
першому місці в рейтингу КНУ
ім. Т. Шевченка, друге й третє
ділять Київська політехніка та
КНУ ім. В. Каразіна, на четвертому Харківська політехніка,
на п’ятому — ЛНУ ім. І. Франка.
2 липня 2014 року відбулися
Парламентські слухання про
стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави. Про це повідомляє сайт
МОН. Міністр освіти і науки
Сергій Квіт сказав, що відомство на основі консультацій
із науковою громадськістю
найближчим часом надасть
пропозиції керівництву Уряду
щодо комплексу практичних
кроків для підтримки науково-технічної сфери держави.
Зокрема, він наголосив, що
молодь необхідно залучати до
наукових досліджень уже під
час навчання в університеті.
Природничо-математична
освіта в українських школах
перебуває на катастрофічно
низькому рівні. Такі висновки
директор Українського центру оцінювання якості освіти
Ігор Лікарчук зробив за результатами ЗНО. Не набагато
кращі результати в гуманітарних науках. Серед головних
проблем середньої освіти він
назвав підручники, навчальні
плани, якісний склад педагогічних працівників, різницю
між рівнем освіти в селі та
в місті та між рівнем освіти
в окремих міських школах.
Академія сухопутних військ
у Львові випустила 205 молодих офіцерів. Серед них
4 медалісти і 23 отримали
диплом з відзнакою. На схід
їх наразі не відправлятимуть,
запевняє командування. Всі
вони вже знають, де служитимуть. Практично одразу
офіцери вирушають до місць
призначення.
За матеріалами інформагенцій
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Закон, народжений у муках
m Закінчення. Початок на 3 с.

освіту до європейської й де-факто.
Деякі з цих змін тепер зафіксовано
де-юре. Зокрема, в новому документі узаконено відмову від визначень „кандидат наук“, „спеціаліст“,
„молодший спеціаліст“. Тепер офіційно маємо доктора філософії (навчання в аспірантурі триватиме на
рік довше — 4 роки) і доктора наук
(навчання в докторантурі 3 роки),
а студенти навчатимуться на освітньо-кваліфікаційних рівнях молодшого бакалавра (1,5–2 роки навчання), бакалавра (3–4 роки навчання)
та магістра (1,5–2 роки навчання).
Старший науковий співробітник тепер називатиметься „старший дослідник“.
Визначено типи вищих навчальних закладів: університет, академія,
коледж, професійний коледж. Інститут — це структурний підрозділ
вищого навчального закладу.
За останні роки в Україні кількість вищих навчальних закладів
перевищила вісім сотень, із них
понад 300 — III-IV рівнів акредитації. Зрозуміло, що вони надають освіту і знання різного
рівня. Траплялося, що кілька попередніх років деякі виші взагалі
не мали абітурієнтів. Очільники
галузі намагалися скоротити кількість навчальних закладів адміністративними методами, зокрема,
об’єднуючи заклади в одному регіоні. Завдяки новому Закону регулювання в цій царині відбудеться
природним способом. Незабаром
буде створено колегіальний орган — Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти,
до якого входитимуть науковці,
представники вишів, роботодавців, студентства та громадськості.
Одне з питань, яке переходить під
юрисдикцію агентства, — акредитація спеціалізованих вчених рад
і розгляд апеляцій на їхні рішення.
Крім цього, громадськість зможе контролювати діяльність вишів.
Університети застосовуватимуть
внутрішній публічний моніторинг
якості, його результати будуть розміщені на сайтах вишів.
Якість вищої освіти — це й людський ресурс. Важливо позбутися

таких ганебних явищ у цій царині
як корупція й плагіат. Окрім закликів „коли даєш чи береш хабарі, відчуй на руках кров Небесної
Сотні“, потрібні певні механізми
для їх усунення. Зокрема, в новому
Законі посилено відповідальність
за плагіат. Наприклад, відтепер
наукові роботи обов’язково оприлюднюватимуть, а також відгуки на
них. А оцінювати Закон зобов’язує
не лише студентів, а й викладачів
(із щорічним оприлюдненням результатів).
Викладачі матимуть можливість
більше займатися наукою, позаяк
кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку зменшено з 900 год. до 600 год.
Зменшено навантаження на студентів — кількість годин в одному
кредиті з 36 до 30.
Створюватимуться умови для
збільшення мобільності студентів і викладачів. А ще студенти
тепер офіційно можуть проходити практику не лише в державних
установах, а й на підприємствах
та організаціях будь-якої форми
власності.

Реальна автономія
Закон „Про вищу освіту“ надає вишам реальну, а не декларовану автономію — організаційну, академічну
та фінансову.
У виборах ректорів можуть брати участь усі науковці й викладачі.
Ректор, декани, завідувачі кафедр
можуть очолювати колективи не
більше двох термінів по 5 років.
Ступінь доктора філософії присуджуватимуть спеціалізовані вчені ради навчального закладу або
наукової установи у разі успішного виконання відповідної наукової
програми та публічного захисту ди
сертації. Також для отримання ступеня доктора наук необхідно захистити дисертацію або опубліковану
монографію чи сукупність статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях, перелік яких затверджує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Державні навчальні заклади,
котрі заробляють кошти, зможуть

розміщувати власні надходження
від своєї освітньої, наукової та навчально-виробничої діяльності на
рахунках установ державних банків. Ці доходи можна буде використовувати на придбання майна,
будівництво та ремонт приміщень,
покращення матеріально-технічого, навчально-лабораторного оснащення навчальних установ.

Студентське
самоврядування
Документом визначено принципи
роботи органів студентського самоврядування, зокрема зафіксовано
право на оголошення акцій протесту. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш
як два строки.
Під час громадських обговорень
представники студентства наполягали на значному збільшенні свого
представництва у вчених радах та
конференціях колективу. Зійшлися
на розумних межах: студенти мають
становити не менше 10  у Вченій
раді та 15  під час обирання керівника вишу.

Рівний доступ до освіти
У новому Законі остаточно закріплено ЗНО на законодавчому рівні. „Вага“ сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання — не
менше 20 відсотків конкурсного
бала за кожний, „вага“ середнього
бала документа про повну середню
освіту — до 10 відсотків конкурсного бала, за конкурс творчих або
фізичних здібностей (у разі його
проведення) — не більш як 50 відсотків конкурсного бала, „вага“ бала
за особливі успіхи та/або успішне
закінчення підготовчих курсів вишу
з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей
може становити до 5 відсотків конкурсного бала.
З 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного
вступу до вишів і автоматичного
розміщення місць державного замовлення.
Тетяна ПАСОВИЧ
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молоді науковці

Утвердитися на своєму місці
Д

оцент кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ Назар
Глинський належить до тієї
молодої генерації науковців, які
не бояться висловлювати свої
цікаві ідеї і втілюють їх у життя.
Такими прагне виховати і своїх
студентів.

Стихія Назара Глинського — агломерація малих і середніх міст, якою
ще на п’ятому курсі його захопили
викладачі. Відтоді разом із колегами доклалися до розвитку багатьох
українських міст і містечок.
— У своїй кандидатській ди
сертації я досліджував можливості
впровадження ринкових підходів
управління на муніципальному
рівні, перспективи налагодження
співпраці малих і середніх міст Західної України, — говорить Назар
Юрійович. — На другому році навчання в аспірантурі, за стипендіальною програмою ім. Л. Кіркланда
Польсько-американської фундації
свободи та комісії Фулбрайта, проходив стажування у Вроцлавському
університеті, мерії міста, Агенції
розвитку Вроцлавської агломерації. Після повернення з Польщі
через рік (достроково) захистив ди
сертацію. Паралельно працював над
стратегічними планами розвитку
міст, брав участь у тематичних семінарах за участі міських і селищних
голів, інших представників місцевої
та державної влади.
— Чи готові керівники міст користати з порад і досліджень науковців
кафедри?
— Такі „просунуті“ керівники, хоча
й небагато, але є. Оскільки у своїй
більшості вони є політиками як за
формою, так і за змістом, тому не
завжди спроможні думати в рамках
стратегічних перспектив розвитку
відповідних населених пунктів. Зазвичай їхня увага не сягає дальших
часових рамок, аніж виборча каденція, тож усе обмежується простим
„латанням“ дірок і вирішенням нагальних потреб територіальної громади. Хоча є приємні винятки: міські
голови Львова, Жовкви, Коростеня,
Долини використовують інструментарій маркетингу і стратегічного
планування у практиці місцевого

управління. Це саме той варіант,
коли можна сказати, що місцева
влада думає не лише про нинішній
день, а й мислить категоріями далекострокової перспективи, оперуючи при цьому у щоденній діяльності
маркетинговими знаннями. Вони не
бояться давати свободу дій молоді,
що забезпечує народження нових
ідей і генерування їх у конкретні дії.
— Якими дослідженнями у цій царині
найбільше задоволені?
— Я би виокремив досвід роботи
з мером Долини. Це один із центрів
нафтогазового промислу, очільник
якого добре розуміє, що місто має
розвиватися у різних напрямах.
У нього є молода команда спеціалістів, добрий колектив. Він зумів організувати навколо себе керівників
інших населених пунктів, зробити
однодумцями представників органів державної влади.
— Хто входить у команду досліджень
агломерації малих і середніх міст?
— Це науковці нашої кафедри (доцент Ігор Карий, асистент Юрій
Добуш), експерти громадських організацій, що працюють у цій сфері.
Вагомий вклад у роботу як науковий
керівник здійснює також завідувач кафедри професор Євген Крикавський.
— Як Вам працюється зі студентами?
— Загалом відповідаю на кафедрі
за наукову роботу. Тобто не лише
намагаюся допомагати студентам
брати участь у студентських наукових конференціях, писати наукові статті, але й спільно з іншими

викладачами кафедри маркетингу
і логістики пробуємо їхню ініціативність у науковій сфері зробити
більш організованою, налагодити
співпрацю, обмін думками. Зокрема,
саме з цією метою у нас на кафедрі
формуються студентські наукові кола за тематиками маркетингу
та логістики. Хочу відзначити, що
праця зі студентами, як і наукова
робота, приносить мені велике задоволення. До прикладу, маркетинг,
який їм викладаю, щоразу виходить
цікавішим саме завдяки студентам:
різні люди, різні групи, різний отже
і сценарій проведення лекційних
та практичних занять… Зрештою,
діалоговий характер проведення занять спонукає до постійного пошуку
нових методів викладання. А оскільки прагну підходити до цього неформально, то й, маю надію, мені
вдається налагодити з ними добрий
контакт. Крім цього, намагаюся
знаходити індивідуальний підхід
до кожного студента, скеровувати
їхню креативність у потрібне русло.
…До слова, Назар Глинський,
який свого часу виграв університетський грант молодого науковця, має 66 опублікованих наукових
праць, зокрема 24 статті у фахових
виданнях та 28 тез доповідей на
наукових і науково-практичних
конференціях, є співавтором 3 монографій. Крім цього, бере участь
у розробленні навчально-методичного забезпечення, є співавтором
10 навчально-методичних праць.
Має у доробку підручник із грифом
МОН України, який вже витримав
чотири перевидання. А ще є членом
державної екзаменаційної комісії
спеціальності „Маркетинг“, бере
активну участь у розробці університетських держбюджетних тематик, керує науково-дослідними роботами й госпдоговірними темами.
У сферу його наукових досліджень
входять теоретичні та прикладні
аспекти управління регіональним та
місцевим економічним розвитком
на маркетингових засадах, сучасні
тенденції розвитку маркетингових
комунікацій. І це далеко не повний
перелік того, чим займається на кафедрі молодий науковець.
Катерина ГРЕЧИН

8

ч. 22 [2862]
10 липня — 27 серпня 2014

СТУДІЇ

простір міста

Вшанувати Митрополита —
не знищити сквер, а воскресити сади
Н
аступного року Україна на державному рівні відзначатиме 150-ліття від дня народження Митрополита
Андрея Шептицького. Очевидно, до цього часу встановити пам’ятник одному з найбільших розбудовників УГКЦ
львів’яни не встигнуть: між архітекторами, місцевою
владою, духовенством та громадськими активістами не
вщухають суперечки за місце, де він мав би постати. Про
один із варіантів облаштування території довкола собору,
який передбачає впорядкування Митрополичих садів, нам
розповів головний архітектор проекту, створеного викладачами кафедри містобудування ІАРХ, Степан Тупісь.

— Степане Павловичу, я знаю, що
в середовищі кількох молодіжних та
громадських організацій підтримують
проект благоустрою територій довкола храму святого Юра, який розробили
політехніки. Особливо зворушує відновлення Митрополичих садів, де Ви
пропонуєте встановити пам’ятник
Шептицькому. Хто працював з Вами
і чому взялися за цю розробку?
— Проект благоустрою Митрополичих садів на замовлення міськради ми розробили в НДЛ-114 при
кафедрі містобудування приблизно
два роки тому. Конкуренцію йому
складає ще одна конкурсна розробка впорядкування цієї території авторства Ігоря Кузьмака та Михайла
Федика. Науковий керівник нашого
проекту — професор Юрій Криворучко, працювали над ним професор Галина Петришин, доцент Надія
Соснова, старші викладачі Тетяна
Максим’юк, Володимир Дідик і я. Раніше на нашій кафедрі проектували
реконструкцію Стрийського парку,
парку ім. І. Франка, Високого Замку
та ін. Власне, у Стрийському парку
та парку ім. І. Франка наші розробки не повністю, але втілені в межах
підготовки до Євро-2012. За останні
роки випускники кафедри створили
кілька дипломних проектів на цю тематику, тому тема Митрополичих
садів нам близька. Вони є цінною
історичною територією, частиною
міського зеленого кільця.

городжені мурами, які завжди були
закритою монашою територією. Басейни і квіткові партери — це були,
власне, їх елементи. Колись Митрополит відкривав доступ сюди два
рази в рік — на храмовий празник
і Великдень. Ми пропонуємо зберегти цю традицію. Друга частина (західна) була господарською і більшменш відкритою. Монахи мали там
кузню, комори… У східній простягалися сади та городи. А зараз ми
пропонуємо облаштувати у Східних
і Західних садах відкриту для містян
громадську територію. З боку вулиці
Листопадового Чину — оживити територію елементами ландшафтної
архітектури. Звідти відкриваються
гарні ракурси для огляду центральної частини міста, Високого Замку. Саме там, на центральній алеї
мав би бути пам’ятник Шептицькому. Цю частину також пропонуємо з’єднати повітряним мостом із
парком ім. І. Франка і парковими
доріжками з вулицею Городоцькою.
Також тут мають бути велодоріжки,
дитячі майданчики, відпочинкові
зони, дидактичні площі, де проводитимуть лекції чи інші заняття
для молоді. Всього цього можна досягти засобами ландшафтної архітектури, без капітальної забудови.
А з боку Городоцької пропонуємо
встановити пам’ятник Б.-І Антоничу, бо через дорогу — будинок,
у якому він мешкав.

— Мабуть, для тих, хто не бачив візуалізації проекту (подивитися можна тут: vimeo. com/72032990), варто
описати, як саме Ви пропонуєте реконструювати сади.
— Митрополичі сади діляться на
три частини. Це барокові сади, об-

— Інший проект благоустрою території, де мав би стояти пам’ятник,
передбачає переміщення дороги до
корпусів Політехніки…
— Я категорично проти таких планів. Не можна нищити сквер нав
проти Студентської бібліотеки.

Його створення благословив сам Шептицький, а запроектував
один із найкращих садівників Львова — Арнольд Рьорінг (автор
Стрийського парку).
Зруйнувати спадок Шеп
тицького, щоб встановити йому пам’ятник?
Майже чверть дерев на
цій території — цінні породи. Той скверик може бути
пам’яткою садово-паркового мистецтва. З іншого боку: пустити дорогу з інтенсивним транспортним
рухом попід корпуси, де навчається
велика кількість студентів, які на
перервах одночасно виходять із
приміщень, небезпечно. До того ж
така реконструкція недешева, бо
перенести дорожнє полотно — це
півсправи, дорожче перебудувати
комунікації, які під дорогою. Встановлення пам’ятника Митрополиту
Шептицькому в Східних Митрополичих садах підштовхне до їх відновлення і постійного підтримання
в доброму стані. В межах розробки
ми спробували вирішити проблеми
з паркуванням: перед входом у храм
розширили пішохідну зону, окремо запланували автобусну парковку
для туристів і прочан. З усіх боків,
де це можливо, запроектували паркувальні місця.
— Чи є надія на реалізацію проекту?
— Мені здається, його майбутнє залежить від позиції Церкви.
— Дехто вважає, що Церкві йдеться про повернення площі перед храмом, де власне планують поставити
пам’ятник…
— Щоб говорити про повернення
площі, варто звернутися до історії.
А вона нам підказує, що перед собором Святого Юра була лише ярмаркова площа (в додатковій документації до проекту ми подали відповідні фото). Намагаючись зліквідувати
той базар, Шептицький благословив
закладання скверу, який тепер пропонують зруйнувати.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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корисне і приємне

В

ідпочиваючи навчатись чи відпочивати навчаючись. Як би не було, від перестановки слів
ключове питання не змінюється: як поєднати приємне з корисним — зробити іноземну мову
частиною свого літа, чи відпочинку, чи буднів? Щоб у вересні на парах почуватися рибою у воді

Summertime: час відпочивати,
час говорити
З університету —
до школи
Помилки нема: таки до
школи — щоправда, мовної. Якщо ліниве літо не
для вас, а от бажання і трохи грошей маєте — це те,
що треба. Нині є з чого
вибирати, каже доцент
кафедри іноземних мов
Львівської політехніки
Інеса Байбакова:

— Найкращим варіантом поєднання змісту
і форми є літня школа.
З німецької такі, наприклад, пропонує Інститут
досліджень соціального
капіталу (активно інформує Богдана Гурій).
З актуального — мовна
школа у Франкфурті, яка
передбачає поєднання
щоденних занять і розваг. Другий вид мовної
підготовки влітку: інтерактивні форми, як курси
іноземної мови, з активним використанням
мультимедійних засобів
навчання. Такі послуги
пропонує чимало агенцій, зокрема Агенція іноземних мов Наталії Дячук „Руна“, International
House, ін. Зазвичай набирають групи різних рівнів, готові задовольнити

потреби клієнта: чи то
підвищення розмовного
рівня, чи підготовка до
іспитів, як-от TOEFL, результати яких необхідні
для вступу в університети чи працевлаштування
за кордоном. І нарешті —
приватні заняття. Всі три
варіанти мають як плюси, так і мінуси. Якщо на
приватному занятті викладач може приділити
учневі достатньо уваги,
то на курсах чи у школі,
безумовно, великою перевагою є комунікація
в групі.
— Є ще одна альтернатива, — доповнює
завідувач кафедри іноземних мов Наталія Мукан. — Це молодіжні
проекти за кордоном. От
недавно доводилося чути
про проект у Словенії із
розвитку лідерства. Багато наших студентів також
бере участь у програмі
Work & Travel USA. Такі,
навіть короткотермінові,
поїздки є чудовою нагодою удосконалити мовні
навички. Якщо читати,
писати, перекладати більшість студентів може, то
усне мовлення чи не для
кожного є проблемою.
Але коли потрапляєш
у мовне середовище —
просто не маєш іншого
виходу, крім того, щоб
спілкуватись іноземною.
Кафедра ІМ уже двічі
проводила мовний табір
у Славську: підтягти англійську студентам допомагали і викладачі, й волонтери Корпусу миру
США, з яким Політехніка
мала відповідну угоду.
Цього літа школу вирі-

шили не проводити, адже
завершилася співпраця
з волонтером з Америки,
та й цей навчальний рік
видався досить важким.

Як за фортепіано
Якщо ж валізи ви нікуди
не пакуєте, то на місці,
вдома, поринути у мовну
(власне, розмовну) стихію — зі сленгами, ідіомами, емоціями і т. д. —
допоможуть відео чи аудіофайли. З англійської
такі подкасти можна
знайти, наприклад, на
інтернет-ресурсах ВВСУкраїни (http://www.bbc.
co.uk/ukrainian/learning_
english/) чи Британської
ради (http://learnenglish.
britishcouncil.org/en/).
Зрештою, в інтернеті
є чимало курсів, безплатних словників. Але якщо

самі ці назви відлякують
своїм академізмом, то
є дещо приємніше — кіно
і музика. Таке опанування
мови — поєднане з релаксом і пов’язане з вашим
хобі чи професійним зацікавленням — вважається ідеальним варіантом
на літо. Перегляд фільмів
і прослуховування пісень
в оригіналі — це звикання

вуха до сприйняття звуків
чужої мови. Звичайно,
розуміння є важливим:
спочатку, щоб було простіше, фільми можна переглядати зі субтитрами
(українською, згодом англійською), радить Наталія Мукан.
Якщо кіно і пісні привчать вухо до іноземної
мови, то вербальні навички допоможе розвинути — так, лише розмова.
Якщо носій мови, яку вивчаєте, не завжди поруч,
то виручить друг, одногрупник. Отож, на прогулянку — і спілкуємось
лише іноземною. Помилки будуть обов’язково,
але ж і в рідній мові ми
далекі від досконалості.
Інеса Макарівна порівнює вивчення іноземної
з грою на фортепіано:
„доки тренуєшся — все
нормально, а місяць
пропустиш — і руки, як
дерев’яні“; тож важливо
„говорити, говорити і говорити“. Завідувач кафедри ІМ теж переконує:
— Чим більше додаєш
і віднімаєш, з часом робиш це все впевненіше,
вправніше. Так і з мовою.
Зрозуміло, потрібно знати основи граматики, мати
лексичний запас, але передовсім — спілкуватись.
І то якнайбільше. Жива
комунікація завжди спонукає з’ясувати те, чого не
розумієш чи не знаєш (скажімо, заглянути у словник
за якимсь словом). Це
найкращий спосіб удосконалити свої мовленнєві
вміння і навички.
Ірина ШУТКА

10

ч. 22 [2862]
10 липня — 27 серпня 2014

СТУДІЇ

у науковому „гаражі“

Біохакери — не хулігани,
а майбутні науковці
„Б

ачу великі перспективи в інтеграції
„громадянської“ і професійної науки:
коли аматори допомагають професійним
ученим. До того ж, думаю, найбільший
ефект може бути досягнуто на стику біології й інших дисциплін; тут біологам можуть
допомогти біохакери — люди зі знаннями
і навичками (програмістськими, математичними, інженерними, мистецькими), яких
часто не вистачає біологам. Саме в такому
середовищі зароджуються цікаві стартапи
і проекти,“ — каже один із ініціаторів руху
Do it yourself biology (DIY bio) в Україні
Антон Кулага, за освітою, до речі, не біолог.

— Що таке „громадянська“ наука,
біохакерство (загалом для світу феномен новий), які задуми і труднощі
мають українські дослідники-любителі?..
— Учасниками руху DIY bio є люди,
які цікавляться біологією, реалізовують різні біологічні проекти або
у власних аматорських лабораторіях, або у дружніх професійних
лабораторіях. Він дещо схожий на
відомі „радіогуртки“ — або новітня
назва хакерспейси, — але замість
„hardware“ (мікросхем і т. п.) зосереджує увагу на „wetware“, тобто організмах, культурах клітин,
плазмідах (тобто молекулах ДНК)
тощо, — розповідає Антон. —
Біохакерський рух дуже молодий.
„Офіційно“ виник у 2008 році, коли
Джейсон Боуб, Маккензі Ковел та
інші створили біохакерську лабораторію в США. Згодом поширився
різними країнами, континентами.
Це було пов’язано з тим, що значення обчислень у біологічній науці (особливо у секвенуванні) зростає, а обладнання, як і проведення
досліджень, дешевшає. Якщо, наприклад, розшифровка першого геному людини коштувала декілька
мільярдів, то нині — близько тисячі доларів! Уже існують відкриті
(open hardware) бюджетні варіанти обладнання (дешеві мікроскопи,
центрифуги…), доступні лабораторні комплекти, що дозволяють
проводити генетичні модифікації
над різними організмами, насамперед бактеріями. Тобто на аматорські лабораторії треба тисячі,

а не десятки-сотні тисяч доларів.
Тож навіть у нерозвинутих країнах
є потенційні можливості для створення або вже й створені біохакерські лабораторії. Все це притягує
до біології людей із інших галузей
знання, особливо програмістів та
інженерів: ця наука дедалі більше
потребує їхніх знань і вмінь, є змога здійснювати низькобюджетні
проекти, отримувати швидкі результати.
— Антоне, як і чому Ви зацікавились
біологією?
— Я маю економічну освіту, професійно займаюся програмуванням. Але ще з дитинства для мене
було очевидно, що наука повинна
перемогти старіння, я думав, що
над цим у світі активно працюють. Пізніше, дізнавшись, що це
не так, я дуже здивувався. Тоді почав брати активну
участь у трансгуманістичних співтовариствах (є членом ради директорів International
Longevity Alliance,
що прагне „побороти“ старіння),
міжнародному вебпроекті Denigma,
який стосується біологічних аспектів
старіння. Пройшов
кілька онлайн-курсів із біології на EdX
і Coursera. Проте
розуміння теорії ви-

далося мені недостатнім — домовився з дружньою лабораторією
про кілька вступних занять і почав
збирати DIY bio гурток.
— Розкажіть про Ваш гурток. І що
з „гаражною“ біологією в Україні загалом?
— Якщо в Україні активно діє кілька хакерспейсів, то про такі біогуртки я не чув. Наш гурток у Києві створено понад рік тому, коли
я „кинув клич“ і згодом в одній з лабораторій Інституту геронтології
ім. Д. Чеботарьова НАМН України відбулася серія майстер-класів.
Восени я спільно з однодумцями
і лабораторією ініціював першу
в Україні наукову краудфандингову
кампанію — для проведення тестів
на мишах, що стосувалися продовження тривалості життя. Вдалося
зібрати понад 21000$. У нас зародилося кілька проектів. Наприклад, Rybka Project, проект детектора смерті мишей. Всі проекти, на
жаль, на самофінансуванні. Восени
плануємо активізувати діяльність,
зокрема в напрямі генетичної інженерії. Більшості „біохакерів“
цікава генна інженерія, частині
(зокрема мені) — біогеронтологія,
іншим — нейрофізіологія, комусь
цікаво працювати з тваринами, іншим — з бактеріями.
Ми співпрацюємо лише з кількома лабораторіями. Там кипить
активна наукова (а в деяких і на-
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уково-популяризаторська) діяльність. Ставлення до цього загалом
позитивне, проте часом є скепсис. Нині формується група, зацікавлена у генній інженерії. Ми
думаємо, саме генна інженерія,
системна біологія, регенеративна медицина та біогеронтологія — напрями, що можуть рухати
біологічну науку в Україні вперед.
Ключовим є формування новаторського середовища, що
неможливо без відповідної бази (обладнання, реагентів), практики (експериментів)
і людей, які мають досвід і навчають інших.
І це середовище у перспективі сприятливе
поступу не тільки науки, а й медичних центрів, фармакологічних
компаній, ширше —
суспільства загалом.
В Україні вже багато хто зрозумів
важливість ІТ: є інфраструктура, інвестування в некомерційну й освітню діяльність у галузі ІТ (Bionic Hills, Brain Basket
Foundation та ін.). У біології цього наразі нема, і сформувати таку
інфраструктуру і мережу меценатів — одне з найактуальніших завдань. Також плануємо створити
неурядову організацію, підготувати курс із біогеронтології для
„Університету-онлайн“ (від КНУ
ім. Т. Шевченка). І вже працюємо
над краудсорсинговою платформою, що дозволить ученим давати
завдання волонтерам.
— Наскільки „громадянська“ —
в більшості аматорська — наука відмінна від традиційної?
— Історично системна наука почала свій розвиток саме з „громадян-учених“: Грегор Мендель,
Майкл Фарадей, Бенджамін Франклін не були вченими-професіоналами, займалися наукою у вільний час. Згодом для повноцінної
науки дедалі більшого значення
набувала концентрація ресурсів
і попередня підготовка — тож
домінуючу позицію зайняла професійна наука. Останнім часом
завдяки ІТ спостерігаємо зниження „прохідного порогу“: дорогі
експерименти часто замінюють
обчисленнями й симуляціями,
онлайн-курси дозволяють охочим
навчатися за матеріалами провід-

них університетів світу, освоювати деякі дисципліни самостійно.
А для проведення лабораторних
дослідів, власне, і створюють хакерспейси і біохакерспейси. Кількість і роль учених-любителів
зростає. Вони можуть допомагати професіоналам, фінансувати
і популяризувати науку, а в майбутньому стати і професійними
вченими. „Громадянська“ наука
не конкурує з професійною, навпаки, вони
повинні органічно доповнювати одна одну.
Найголовнішим, на
мій погляд, є визнання
і підтримка у суспільстві альтернативних
до формальної освіти
шляхів розвитку науки, тобто самоосвіти
та участі у різних дослідженнях.
— Як оцінюєте перспективи „громадянської“ науки? Чи готові українці
інвестувати в неї?
— Останнім часом Україна переживає непрості часи. Увага суспільства прикута насамперед до
потреб армії. Держава зараз, зрозуміло, перерозподіляє видатки
теж не на користь науки. З іншого
боку, є позитивні моменти: після повалення режиму Януковича
суспільство активізувалося, дедалі
більше людей намагаються щось
змінити в тих галузях, які їм небайдужі. Це може стимулювати
і нашу науку. Багато чого можна
реалізувати і без додаткового фінансування, шляхом адміністративно-юридичних змін.
Щодо краудфандингу, то на
проект із мишами, який проводила
лабораторія імунології, а ми допомагали в організації та проведенні
спільнокошт-кампанії, українці
жертвували неохоче. Ми сподівалися, що сам факт — реалізація
наукового експерименту завдяки
колективному фінансуванню —
буде цікавим для українських ЗМІ
і пересічних громадян, але це виявилося не так. Зате приємно здивували пожертви з інших країн.
Загалом, важко робити висновки
з одного проекту, але, думаю, чинник обізнаності ЗМІ і суспільства
про перспективи біотехнологій
є дуже важливий.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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наш календар
12 липня — Святих апостолів Петра
і Павла.
23 серпня — День Державного прапора України.
24 серпня — День незалежності України.

Пам’ятні дати
11.07.1056 — народився Нестор, літописець Київської Руси.
13.07.1930 — у Монтевідео відбулося відкриття І Чемпіонату світу з футболу.
14.07.1789 — штурм фортеці-в’язниці
Бастилії. Початок Великої Французької революції.
14.07.1808 — помер Артемій Ведель,
український композитор, хоровий
дириґент і співак.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар, відомий український письменник.
15.07.1853 — народився Гендрик Антон
Лоренц, голландський фізик.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчілка,
українська письменниця і етнограф
(мати Лесі Українки).
17.07.1871 — народився Філарет Колесса, український композитор, фольклорист, літературознавець.
18.07.1876 — помер Іван Сошенко,
український художник і педагог.
18.07.1880 — народився Володимир
Винниченко, український письменник
і політичний діяч.
20.07.1304 — народився Франческо
Петрарка, італійський поет.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга,
українська поетка, визначна діячка
ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий,
український письменник, автор трилогії „Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр
Олесь, український поет.
1.08.1774 — британський хімік Джозеф
Крiстлi відкрив газ життя — кисень.
1.08.1913 — померла Леся Українка,
українська письменниця.
9.08.1939 — народився Ігор Калинець,
український поет.
17.08.1883 — народився Дмитро Донцов, український діяч і публіцист, ідеолог націоналізму.
21.08.1996 — встановлено відзнаку Президента України — орден „За
мужність“.
25.08.1924 — народився Павло Загребельний, український письменник.
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у фокусі

Музей визвольної боротьби України
знаходить, зберігає, об’єднує

М

инулого тижня (1 липня)
у Музеї визвольної боротьби України (вул. Лисенка, 23 а)
з нагоди 100 років „Шевченківського здвигу“ у Львові та
100-ліття від початку Першої світової війни презентували виставку „Лицарі Червоної Калини“.

Це вже третя виставка військовопатріотичної тематики цього року.
Більше про музей розповідає його
завідувач Володимир Бойко:
— Ідея створення Музею визвольної боротьби України виникла
після проголошення незалежності
України. Офіційне відкриття його
як відділу Львівського історичного
музею відбулося 13 жовтня 2012 р.
з нагоди 70-річчя створення УПА,
але музей розбудовується донині.
Раніше вже існував Музей воєнно-історичних пам’яток НТШ, який
у 1937 р. був заснований з ініціативи
Товариства комбатантів УГА „Молода Громада“, директором його
був Іван Карпинець, музей діяв при
культурно-історичному музеї НТШ,
яким керував відомий археолог доктор Ярослав Пастернак. Його фундаторами були нині вже історичні
постаті, серед них Андрій Мельник,
Омелян Пріцак, Іван Тиктор, Юрій
Гоцький, Михайло Драган, Марія
Заячківська, Іван Карпинець, Юрій
Крохмалюк, Іван Крип’якевич, Володимир Левицький та багато ін-

ших; а також різні господарські
і культурні товариства. Музей мав
3500 експонатів, які опублікував
вояк УГА Іван Карпинець та студент
Володимир Трембіцький. Вони розуміли, що в тодішніх умовах національна українська ідентичність
повинна формуватися і викристалізовуватися через історичну пам’ять,
яка базуватиметься на матеріальній
пам’яті, що гарантуватиме збереження історичного фактажу. 1939 р.
музей закрили як націоналістичний.
Частина збірки потрапила до Львівського історичного музею (зброя,
відзнаки, які збережені до сьогодні), значна частина документів — до
Центрального історичного архіву,
а частину матеріалів (бонни — грошові знаки) вивезли до США.
Сьогодні у фондах музею
є 300 пам’яток із цієї колекції. За
останні роки вона поповнилася
матеріалами УСС, УГА, ОУН, УПА,
УД „Галичина“, документами й особистими речами жертв сталінських
репресій та учасників руху шістдесятників. Тож нині музейна збірка
нараховує 10 тис. експонатів, найвагоміші з них представлені в експозиції. Це — документи, фотоматеріали, відзнаки та зброя Української
галицької армії та Дієвої армії УНР,
Гетьманату та ЗУНР, матеріали до історії УПА, речі репресованих борців
за волю України тощо. Нині надходять матеріали Революції Гідності.

— Як потрапляють до Вашого музею
експонати?
— Випадкового не буває нічого.
Експонати потрапляють до нас
передовсім не через наш статус,
а тому, що працюємо за чіткою системною програмою.
У 1991 р. ми мали на меті створити музей, який би охопив історію
формування української самосвідомості через розвиток усіх форм
суспільної діяльності, в тому числі
і військових дій та боротьби українського підпілля. Наш музей — історія воюючої України, тож визначили діапазон — від 1912 р. до 1991 р.
Нині корегуємо, оскільки триває
боротьба за незалежність.
На жаль, ми мали сумний досвід
попередніх музеїв, які закривали
і нищили. Так за роки „совітизації“
втрачено багато цінних в історичному контексті фотографій зі спецфонду Історичного музею. Зокрема
там було чимало олійних високомистецьких портретів українських
вояків. Серед значимих — портрети
Андрія Мельника, Симона Петлюри,
Володимира Сінклера, Лева Лепкого, Юрія Тютюнника, Андрея Шептицького та інших. Це були роботи
пензля Петра Холодного та Осипа
Куриласа.
Із 1948 до 1950 рр. було багато
наказів Міністерства культури вилучати пам’ятки для знищення, але
деякі з них працівникам вдавалося
врятувати, як зокрема, сокільський
прапор. Та коли про це довідалися,
створювали спецкомісії, які простежували, щоб усе „націоналістичне“
було спалене. У такий спосіб втрачено чимало цінних речей: однострої
хорунжої Олени Степанів, генерала Мирона Тарнавського та ін. Досі
тривають пошуки у фондах музею.
Інколи нам передають цікаві
експонати з приватних колекцій.
Так, велику збірку особистих речей
передали повстанці та шістдесятники, які були репресовані. Серед
них — вишивки алегоричного характеру: молитва за Україну, передача в тюрму, іконки, особисті речі
політв’язнів. Багато разів виїжджали
на Маківку (там знаходили фрагменти зброї, особисті речі), досліджу-
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коротко

вали криївки збройного підпілля
ОУН, місця боїв Дивізії „Галичина“.
Важливо також відшуковувати карти УПА, щоб розуміти повстанську
методику боротьби. Але знайти —
це лише частина роботи, адже ще
потрібні фахові коментарі.
Часто ці пошуки проходять
надзвичайно цікаво. Як приклад,
знахідка архіву Жовківського надрайонового проводу ОУН. Колишні повстанці нам підказали, що ці
матеріали знаходяться за задньою
стінкою одного із дванадцяти вуликів. А оскільки вулики давно розпродали, то пошук був тривалий,
але увінчався успіхом. Також цікава була знахідка в лісі: металевий
контейнер, де були теренові видання ОУН, пропагандивні листівки,
повстанська художня література,
ілюстровані плакати із закликами
та інше.
Ще одним джерелом поповнення
експонатів є співпраця з колишніми
вояками УПА та Дивізії „Галичина“,
які виїхали за кордон і, відповідно,
зберегли там цікаві пам’ятки. Зараз
обговорюємо можливість передачі
до нашого музею двох унікальних
робіт Михайла Мороза — портрет
надрайонової провідниці ОУН Марії Ровенчук і сотенного УПА Лева
Футала. Також нам передали багато фотографій дивізійників (більше
тисячі світлин), архів Товариства
прихильників Державного центру
Української народної республіки
в екзилі, маємо архів командира
Першої української дивізії Української національної армії Павла
Шандрука. Є серед нашого музейного багатства музичні твори,
партитури, повстанські поезії…
Не так давно оунівець Богдан Казанівський переслав нам зі США архів

відомого діяча ОУН Зиновія Матли,
серед документів було декілька цікавих новел, які ми видали окремою
книжкою.
Готуємо залу для нових розділів
про сучасну боротьбу за Європейську Україну. Нещодавно відомий
іконописець, активний учасник Революції Гідності Лев Скоп передав
до нашого музею прапор із Майдану.
Музеї визвольної боротьби необхідні, адже суспільство повинне
об’єднуватися навколо матеріалізованої спільної ідеї. Саме історична
пам’ять — це те, що не треба пояснювати. Коли люди приходять у музей і бачать реальні речі конкретних
людей, вони відчувають зв’язок із
минулим.
— Хто переважно відвідує Музей визвольної боротьби?
— До нас приходять різні відвідувачі. Дуже багато людей зі Східної України. Вони хочуть пізнати
і зрозуміти історію України, адже
зазвичай знають перекручену історію. Наші екскурсоводи протягом
навіть кількох годин (незалежно від
кількості людей) відповідають на всі
питання. Часто такі відвідувачі виходять з іншим розумінням історії,
є такі, в кого справді „перевертається“ світогляд, вони переповнені здивуванням, що все життя не так себе
ідентифікували.
Є відвідувачі критично налаштовані, тоді відбувається розмова-дискусія. Ми не говоримо: приходьте,
дивіться і самі робіть висновки, не
просто констатуємо факти, а пояснюємо на історичних прикладах,
щоб людина змогла зрозуміти, зробити висновки.
Наталія ПАВЛИШИН

Національний студентський
союз спільно зі Львівським обласним відділенням Комітету
з фізичного виховання та спорту і Колегією та профкомом
студентів і аспірантів Львівської політехніки запрошують
активістів відвідати IX Міжнародний пленер із питань
студентського самоврядування,
фізичного виховання та соціального захисту студентської
молоді. З 25 по 31 серпня на базі
навчально-оздоровчого табору
„Політехнік-3“ (с. Коблево) близько ста учасників із вишів України
та Європи візьмуть участь у семінарах із проектного менеджменту
та матимуть змогу реалізувати
здобуті знання на практиці, ознайомляться з новаціями в системі
освіти України та особливостями
співпраці студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій із владними
структурами міста та області.
Знайдені на Львівщині два архіви підпілля ОУН, які містять
понад сто документів перетину
40–50-х рр. ХХ ст., відреставрували та оприлюднили в Електронному архіві визвольного
руху avr.org.ua. Архів Бібрецького районного проводу ОУН
знайшли закопаним у молочному
бідоні в сусідньому Пустомитівському районі у травні 2011 р.
Серед документів — листівки, часопис „Ідея і чин“, інформативні,
касові звіти підпілля ОУН, списки
арештованих та депортованих за
1944–1951 рр. та ін. В іншому архіві,
знайденому у травні 2012 р. в колишньому Рава-Руському (нині —
Жовківському) районі, є часопис
„Бюро інформації УГВР“, листівки,
які уможливлюють простежування тематичного поля інформаційних матеріалів підпілля ОУН
тощо.
Український „Народний дім“
у польському місті Перемишль
святкує свій 110-річний ювілей.
Саме тут з початку ХХ століття
діяли всі українські інституції,
громадські організації і товариства, відбувалися святкові
концерти, виставки, танцювальні
бали та урочисті заходи, повідомляє прес-служба Міністерства
культури України.
За матеріалами інформагенцій
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Богдан Зятик: „Я вважаю
цей рік цікавим“
„С

туденти змінилися за час Революції Гідності. Тепер вони не
тільки знають, що потрібні корінні зміни в усіх сферах нашого
життя, а й вимагають цих змін і готові за них боротися. Але, на жаль,
ще не всі зрозуміли, що передовсім змінитися маємо самі“, — вважає
студентський мер Львова Богдан Зятик. Про особливий навчальний
рік та власний досвід, здобутий на посаді очільника Студентської
ради Львова, він розповів „Аудиторії“.

— Богдане, розкажи нам про студентського мера, якому дістався доволі важкий рік?
— З відстані часу я називаю цей рік
цікавим, бо труднощі, які ми долаємо, роблять нас сильнішими, збагачують досвідом. 26 лютого я захистив магістерську роботу у Львівській
національній академії мистецтв.
Навчався на факультеті образо
творчого мистецтва та реставрації
за спеціальністю „Сакральне мистецтво“, займаюся іконописом,
оздобленням церков, ужиткових
церковних речей, працюю в Центрі
науково-технічної творчості учнівської молоді ЛМР (навчаю учнів
малювати), готуюся до вступу в аспірантуру. Кілька років я активний
член Студентського братства, належу до товариства „Лемківщина“.
Студентським мером став несподівано для себе самого. Тільки-но почав входити в роль, як спалахнули
протести проти згортання євроінтеграції. Вже вночі, 21 листопада, на
львівському Євромайдані я зачитав
звернення від студентства до тодішнього керівництва держави. Доки
цей текст готували в стінах Франкового вишу, складав іспит переддипломної сесії. Потім із членами
Студентського братства ми поїхали
до Києва, записалися до штабу на
Михайлівській площі. 29 листопада
ходили з мегафонами по київських
вишах, закликали студентів протестувати. Весь той день Майдан оточував „Беркут“, ми виводили дівчат
за його кільце, побоюючись якоїсь
провокації. Неподалік проходила
акція „тітушок“. А ввечері все почало пригасати, силовики кудись раптом поділися. Я був певен, що з дня
на день всі роз’їдуться. Так було з нашими акціями проти Табачника: тисячі студентів виходили на вулиці,
але на це ніхто не реагував, окрім
журналістів. А вдосвіта, 30 листопа-

да, дівчата прийшли до хостелу, де
ми заночували з кількома десятками
львів’ян, і повідомили, що студентів
побили. Всі були шоковані. Потім
я ще раз їздив до Києва, вже в розпал
революції.
— Студентська рада якось втручалася у судові справи, які в той час порушували проти студентів УКУ, наприклад?
— Безпосередньо — ні. УКУ — дуже
дружна і сильна академічна спільнота, яка не залишає своїх у біді.
Я запитував голову їхнього студсамоврядування Тараса Зінченка,
чи потрібна наша допомога, але
він сказав, що вони дають собі раду
самі. Головним завданням Студради було організувати студентів на
львівському Євромайдані. Це нам
вдалося. Я вдячний за добру роботу
представникам студентського самоврядування від кожного вишу. Вони
щодня формували студентські колони, які прямували до центру міста.
— Які заходи Студентської ради
запам’ятаються Тобі найбільше?
— Деякі наші акції — щорічні. Це
передвеликодні прибирання зелених зон, розписування писанок,
участь у певних заходах міської
ради. Як студентський мер я — позаштатний радник Андрія Садового. З ЛМР плідно співпрацюємо
через начальника департаменту
внутрішньої політики Андрія Шевціва. Наприкінці травня спільно зі
Студентським братством Студрада
організувала дискусію „Як подолати корупцію в освіті?“, в якій взяли
участь представники духовенства,
правники, громадські діячі та правоохоронці відділу боротьби з корупцією. Відстежуємо причини корупційних явищ у вишах. На жаль,
студенти ще частенько сприймають
хабарі як один зі способів складання

іспиту. Під час революції Студрада
збиралася дуже часто: треба було
тримати руку на пульсі подій, координувати роботу, когось стримувати, когось заохочувати до дій, приймати оперативні рішення. У певні
моменти нам доводилося долати непорозуміння в студентському сере
довищі. Наприклад, коли з’явилися
люди, які йменували себе молоддю
Євромайдану, але належали до політичних сил і намагалися перетягнути всю першість на себе, приватизувати Майдан. Іноді порозумітися
було доволі важко.
— Який досвід подарувала Тобі нинішня посада? І де черпає натхнення
студентський мер?
— Найбільшим досвідом для кожного небайдужого студента став, безперечно, Майдан. Я не можу сказати,
що студентський мер Львова робив
щось сам. Я вдячний усім, хто мене
підтримував. У Студраді працює команда представників кожного вишу,
в якій є дуже талановиті й амбітні лідери з великим потенціалом. Щоб досягнути потрібних результатів, важливо вміти скеровувати його в позитивне русло. Наснагу до праці шукаю
насамперед у Святому Письмі, в Бозі.
Натхнення приходить у ході роботи,
коли знаходяться люди, які тобі допомагають, думають так, як ти. Добрий
результат — також стимул до праці.
На жаль, поміж роботою, навчанням
і громадською діяльністю часу на читання не завжди вистачає. Ношу зі
собою такі короткі історії на щодень
від видавництва „Свічадо“, які читаю
у вільну хвилину.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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Танці під плюскіт морських хвиль-2

Г

остями Міжнародного фестивалю „Балтійські канікули-2014“, який
відбувався у Таллінні, 28 червня став народний ансамбль танцю
„Вірність“ — торішні переможці. Далі шлях колективу проліг через
Хельсінкі до Турку і в фінляндське курортне місто Наанталі, де на
нього вже давно чекали…

Як писала „Аудиторія“ наприкінці
жовтня, торік глядачі і мер Наанталі були від наших танців у захваті
й хотіли бачити політехніків у гостях іще. У грудні колектив через революційні події і брак коштів не зміг
відгукнутися на запрошення закордонних друзів, більш сприятливим
для цього стало літо.

Крім танцювальної програми,
„Вірність“ запропонувала присутнім на концерті й вокальні номери у виконанні Уляни Філь — вони
чергувались із танцями. Для фінів
ансамбль презентував новий номер
„Бокс“, який політехніки вже мали
змогу бачити на спортивному вечорі. Його виконавців — художнього

керівника Народного дому „Просвіта“ Олександра Рудермеля, асистента кафедри МАМ ІІМТ Андрія Козака
і студента-четвертокурсника ІАРХ
Юрія Казакова, які створили дуже
правдиву ситуацію на уявному рингу — реалістично падали на мокрій
від дощу сцені — слухачі проводжали тривалими оплесками і опісля
довго з ними фотографувались.
Завершилась мандрівка концертом на поромі по дорозі до Стокгольма, екскурсіями там і поверненням через Ригу додому.
Н. Я.

високі ноти

Дипломи першого ступеня
і гран-прі — політехнікам
П
ерший Відкритий фестивальконкурс оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток 27 червня зібрав на три дні
у курортному містечку Трускавець 17 колективів з усієї України. Майже половина з них були
представниками Львова, зокрема, зі Львівської політехніки —
народний духовий оркестр,
диксиленд „Джокер“ і камерний
оркестр „Поліфонія“.

Знайомство з колективами-учасниками конкурсу відбулося в перший
день фестивалю „Яскрава симфонія
Прикарпаття-2014“, який організувало ГО „Яскрава країна“, на площі
Незалежності. Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Чернігів, Черкаси — кожен регіон неповторний і має
свої таланти, що й намагалися довести музиканти наступного дня під
час конкурсних виступів у Будинку
культури ім. Т. Шевченка. Мета фестивалю — відродження національної культури України, хоч досягти її,
як виявилось, не завжди легко: у репертуарі колективу з Чернігова, до
прикладу, є мелодії, популярні ще
за радянських часів… Загалом же,
репертуар у всіх, на вимогу конкурсу, був розмаїтим — від української
та зарубіжної класики до народних,
естрадних творів. Представляти його
на суд журі можна було не довше, ніж

упродовж 20 хвилин. Колективи з Політехніки виконали по чотири твори.
Доки журі визначало переможців
(кожен твір оцінювали за 10-бальною
системою, а далі на основі середнього арифметичного виводили загальний бал для колективу), оркестри
роз’їхались у різні точки міста, щоб
пограти для містян і відпочивальників. Політехнікам випало виступати
біля першого бювету. У духового
оркестру концерт перетворився на
благодійний — упродовж неповної
години виступу він зібрав три тисячі
гривень. Пожертву від вдячних слухачів голова журі народний артист
України, генерал-майор Володимир Деркач зобов’язався передати
у військовий шпиталь у Києві для
лікування потерпілих під час АТО.
До слова, на завершення концерту,
коли оркестр виконав Державний
гімн України, площа заспівала…
— Дехто з присутніх навіть плакав, — ділиться спогадами керівник
оркестру, а також член журі Ярослав
Горбаль. — Потім до нас вийшов
майже двометровий чоловік, який, як
з’ясувалось, приїхав із Луганська. Він
покликав ще свого товариша з Донецька, і вони, ставши обіч мене, взялися за мої руки, підняли їх догори із
вигуком „Схід і Захід разом!“.
29 червня на площі Незалежності
відбулося закриття фестивалю. На гала-концерті всі колективи виконува-

ли найкращі твори зі своєї програми.
Духовий оркестр виконав сюїту-спогад Богдана Сапеляка на теми пісень
Володимира Івасюка, „Версальську
ніч“ Дмитра Акімова та марш МВС,
присвячений військово-морським
силам, які перебазувалися з Криму до
Одеси. Диксиленд „Джокер“ потішив
присутніх джазовою обробкою пісні
„Ой у полі два дубки“, а „Поліфонія“
зіграла Карла Дженкінса — концерт
для камерного оркестру „Палладіо“
(частина перша). Тоді й було оголошено переможців конкурсу — дипломи лауреата першого ступеня
у кожній зі своїх груп здобули колективи Львівської політехніки. Перше
місце в номінації „Найкращий інструментальний струнний ансамбль
змішаної категорії“ отримав і квартет „Рококо“, у складі якого теж
є політехніки. Гран-прі фестивалю
і подарунковий сертифікат на три
тисячі гривень — у нашого духового
оркестру. Оркестр, крім цього, від
імені голови журі конкурсу запрошено наступного року на фестивалі у Сумах та Голландії, а ще через
рік — до Норвегії. Володимир Деркач натомість буде бажаним гостем
на концерті до 170-річчя Львівської
політехніки, який відбудеться в Опері цьогоріч у листопаді — він диригуватиме нашим духовим оркестром.
Наталя ЯЦЕНКО
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прем’єра

Divka по-сучасному
Д

алекого 1819 року у Наддніпрянській Україні з’явилася опера
І. Котляревського „Наталка Полтавка“, яка започаткувала розвиток українського професійного театру. 1848 року в Галичині І. Озаркевич поставив комедіо-оперу, як сам її назвав, „Дівка на виданню,
або На милуванє нема силування“, якою започаткував український
професійний театр у Галичині. А 2014 року Львівський драматичний театр ім. Л. Українки на основі цих двох постановок підготував
мюзикл Divka. Його прем’єра завершила передвідпустковий театральний сезон.

Більшості з нас знайома „Наталка
Полтавка“. І мало хто з пересічних
людей знає, що майже через тридцять
років коломийський парох, засновник першого українського театру
в Галичині, подав, за словами І. Франка, „Котляревського галичанам не
в оригіналі, а в підгірськім кептарі“,
тобто адаптував „Наталку Полтавку“
до життя покутських українців.
Якщо ставити запитання про те,
чого більше у прем’єрі львівського
театру — „Наталки Полтавки“ чи
„Дівки на виданню“, то, очевидно,
все-таки переважає „Дівка на виданню“. Як і в Озаркевича, головна
героїня — Анничка, а не Наталка,
Виборний — Десятник. Однак тут

немає звичних для п’єси Озаркевича коломийок, натомість чуємо
пісні з „Наталки Полтавки“: „Віють вітри“, „Всякому городу нрав
і права“, „Якби мені не тиночки“,
„Сонце низенько“. Оскільки це мюзикл, то у виставі загалом багато
музики та хореографії. До слова,
роль Аннички виконує полтавська
співачка Олеся Котляревська. Автор
мюзиклу — новий директор театру
Олексій Коломійцев. Це його дебютна робота. Особливість у тому,
що лібрето і музику до вистави він
написав у Коломиї, над сценографією працював у Полтавському театрі,
а доробляв виставу і втілював її на
сцені вже у Львові.

Події „Дівки“ розвиваються
у теперішній час — підлеглі працюють, коли за ними наглядають,
Терпелиха — сучасна жінка років
сорока, стежить за своєю зовнішністю, ходить по барах, розважається, нарікає на тяжку долю вбогої вдови і мріє про доброго зятя.
Натомість її донька Анничка —
скромна, працьовита дівчина, ніби
не з цього світу, вірно чекає Петра
і навіть слухати не хоче про іншого
залицяльника. Коли Петро нарешті
з’являється — вирішуються перипетії з одруженням і зникають фінансові проблеми, адже наречений
заробив гроші. Однак, як виявляється, гроші швидко закінчуються — і знову виникає проблема: де їх
взяти? Ще на початку вистави її герої ставлять запитання: що таке багатство? Чи це єдине достоїнство?
І наприкінці доходять до висновку,
що все-таки ні, бо, попри труднощі,
якщо є почуття, то далі можна щось
придумати.
Ірина МАРТИН

фестиваль

Любов коротким метром
В
ідбувся четвертий фестиваль
аматорських короткометражних фільмів „Кінопіксель“.
Перемогла стрічка „Тік“ (режисер — Наталя Горпинова, Київ),
спеціальну відзнаку від журі
отримала Оксана Артеменко,
також із Києва, яка представила
на конкурс дві роботи — „Ваня“
і „Не менше 50 кг“.

Цього року темою фестивалю була
любов. Конкурсанти охопили її різні аспекти — кохання між хлопцем
і дівчиною, у подружжі, в родині,
любов до роботи, професії, України, світу, що нас оточує. На розгляд
журі представлено близько тридцяти фільмів, у фінал увійшло дванадцять з України й один із Росії.
Розповідає організатор „Кінопікселя“ Олександр Лопушанський:
— Уперше фестиваль, ідея проведення якого виникла у стінах

Львівської політехніки, відбувався
не в університеті, а в інтернет-кафе „Комуна“. І вперше, враховуючи економічну ситуацію в державі,
ми обмежилися одним днем кінопоказів.
Якщо говорити про українські
кіногрупи, то вони цього року цілком нові і з різних міст: Львова,
Одеси, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Рівного. Як вважає Сашко
Лопушанський, цьогорічні роботи
вже більш наближені до кінофільмів, аматорський рівень конкурсантів значно зріс — якщо не в усіх
є добрий зміст, то бачимо хороші
зйомки, кадри. Багато київських
учасників у травні вже представили
свої роботи в Жешуві, де побували
на запрошення Асоціації польських
кінематографістів.
— Переможця ми визначили досить одностайно, однак маємо запитання до кіногруп з Одеси і Рівного,

чому їхні фільми російською, — підсумовує результати фестивалю тележурналіст Люба Сорокіна.
Однак, попри російське ім’я
Ваня, яке використовують в однойменному фільмі, журі відзначило
це кіно, де грають здебільшого діти
і досить природно.
Львів цього разу у фіналі представили два фільми — „Любов та
дружба“ (режисер Павло Дідула)
і „Секунди“ (режисер Святослав
Поліщук). Остання робота була
єдиною на фестивалі від Львівської
політехніки. А переможець та володар спеціальної відзнаки цього разу
отримали лише визнання, тому що
вперше фестиваль не мав спонсора.
Очевидно, тут є певна символічність, адже справжня любов, якою
були пронизані фільми, не потребує
фінансової основи.
Ірина МАРТИН
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за лаштунками

Режисер двох сцен
Г

алина Воловецька — унікальний режисер, який успішно реалізує себе як
у оперній царині, так і у постановках різноманітних урочистих академій,
а також драматичного театру. Припускаємо, що багато львівських театралів
пам’ятають постави на великій сцені заньківчан „Микита Кожум’яка“, „Романтики“, „Анатоль“, „Серенада для судженої“ і „Маргаритка“. Тепер ім’я мисткині
з’явилося на афіші камерної сцени прем’єрного спектаклю „Смак до черешень“.

— Галино Степанівно,
прем’єрна травнева постава „Смак до черешень“ — це
перша Ваша постановка на
камерній сцені?
— Так. Для режисерів камерна сцена спокуслива
передовсім через свої розміри. Це таке, я б сказала,
своєрідне збільшуване
скло, через яке можна побачити багато можливостей артистів, їх невидимий
і нереалізований потенціал. Крім цього, камерна
сцена значно більше надається до творчих експериментів. Адже велика сцена
національного театру з її
вимогами репертуару, потребами глядачів, кошторисом, врешті-решт, не
дає такого простору.
— Як виникла ідея саме
„фруктової“ постави?
— Була не зовсім стандартна ситуація: вибирала не я,
а вибирали мене. Річ у тім,
що актори Роман Біль і Ольга Бакус вирішили в рамках
самостійної роботи попрацювати над якимось матеріалом. Оля Бакус вибрала
саме цю п’єсу і запропонувала мені бути постановни-

ком. Я до останнього була
проти, намагалась переконати артистку взяти до роботи інший матеріал, адже
цей складний: чиста драма
тісно переплетена з музикою, до того ж музика — не
менш важливий компонент, ніж драматургія. Однак Оля своїм бажанням та
наполегливістю таки схилила мене до роботи саме
над цим твором.
— Які особливі, специфічні
складнощі були при підготовці цієї постави?
— Передовсім це синтетичність цього твору, якої
треба було обов ’язк ово
дотриматися. Адже сама
авторка Агнєшка Осецька
зробила своєрідний заповіт: „із тексту п’єси не
можна викидати жодної
пісні чи якось їх скорочувати або переставляти
місцями, як часом полюб
ляють робити режисери чи
артисти. „Смак до черешень“ повинен мати сценічні прочитання тільки
в авторському варіанті
і ніяк інакше“. Окремо зазначу, що автором музики
до пісень у творі був МаСцена з вистави
„Смак до черешень“

цей Масецкий. А вже коли
цей твір ставили на сцені
театру „Соврємєннік”, то
до останньої пісні музику
написав Булат Окуджава,
й авторка була присутня
на цій прем’єрі і склала
той свій творчий заповіт.
Акторам доводиться
у роботі над цим спектаклем важко працювати,
адже часто мусять перемикатися з драматичного діалогу на музику. До того ж
пісні у творі є не легенького естрадного характеру,
які для артистів виконати
заввиграшки. Тим паче,
що багато пісень стали відомі, їх виконували знані
польські співаки.
Репетиційний процес
проходив важко, але цікаво — твір хвилює, в ході
роботи я прочитувала автобіографічні елементи самої
авторки, яка мала непросту
й суперечливу долю. Припускаю, що, очевидно, тому
Агнєшка Осецька додала до
свого твору такий своєрідний „творчий заповіт“.
— Помітила схожість із
кабаретовою формою подачі
цього спектаклю. Я не помиляюсь, Ви пробуєте такий
експеримент у цій виставі?
— Не зовсім так. У піснях,
діалогах є певна іронія,
гостра іронія, але не сатира, притаманна кабаре.
Крім цього, крізь текст
наскрізною лінією проходить надрив, нерв душі нереалізованих мрій, планів
самої Агнєшки, це не дає
необхідної легкості, характерної для кабаре. Але
водночас авторка, яка сама
вела богемний спосіб життя, як ніхто вміла передати
його атмосферу, тому якась

певна формальна схожість
відчитується.
— „Смак до черешень“ — це
сценічне першопрочитання
чи є інші постави, можливо, за іншими творами
цієї ж авторки?
— На це питання можуть
відповісти лише театро
знавці, але мені не доводилося чути або бачити постави цього автора у Львові. Однак припускаю, що
кабаретний театр у Львові
і Агнєшка Осецька можуть
бути пов’язані. Річ у тім, що
я у Варшаві розшукала світлину, на якій підпис: „Агнєшка Осецька біля театру
Гранд-Опера у Парижі“,
але коли придивилась, то
зрозуміла, що це не паризька, а наша львівська Опера.
Також я довідалась, що тато
Агнєшки був музикою, грав
у різних ансамблях, театрах-кабаре, можливо,
й львівських, а родина пізніше переїхала до етнічної
Польщі. Адже з приходом
радянської влади у Львові
кабаре поступово забороняли за його сатиричність.
У Польщі цензура теж була,
але поляки якимось дивом
примудрились зберегти як
свій кабаретовий театр, так
і його традиції. Тож Агнєшка Осецька, виховуючись
у мистецькій родині, змалку засвоїла різні види мистецтв, і це поєднання знайшло своє вираження вже
безпосередньо у її творчості. Так чи інакше, але
Агнєшка Осецька у Львові
була. Хто знає, може, прогулюючись повз наші театри, вона мріяла, що колись
на їх сценах будуть ставити
її твори…
Оксана ПАЛІЙ
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Відмінити не можна
перенести
Л

іто без фестивалів — як Львів без дощу — незвично і хоч-не-хоч
чекаєш. Тому, попри непевність загальної ситуації в країні, деякі
з них таки будуть — їх організатори стараються остаточно не скасовувати заходів, лише переносити дати проведення, з надією, що у серпні
буде мир і нам захочеться до нього ще й художнього слова і музики.

Вірні шанувальники етнофестивалю „Підкамінь“, який організатори цьогоріч скасували, щоб кошти
передати військовим на Схід, вирішили провести „Неофіційний Підкамінь“ — своїми силами, без спонсорів, організувати невеликий збір
людей 18–20 липня на традиційному полі фестивалю. На заході однозначно будуть такі гурти, як „Механічний апельсин“ і „Компас“ — уже
є з ними домовленість. Крім цього,
заплановано провести літературні
читання, на яких виступлять поети
з різних куточків Західної України. Фаєр-шоу, змагання з футболу,
різні конкурси та велосипедний
флеш-моб (на фест багато-хто прибуде велосипедом) — плани великі.
Незалежно від того, скільки людей
завітає на фестиваль (за активністю у соцмережах, то мало би бути
немало), традиція „Підкаменю“ не
перерветься.
Дев’ятий фестиваль „Зашків —
земля героїв“ мав відбутись 28–
29 червня. Захід перенесли на кінець
серпня, сподіваючись приурочити
його до Дня незалежності України.
Як усе буде добре, то гості фестивалю матимуть змогу долучитись до
великої кількості козацьких проектів, змагань із різних видів спорту, зокрема, велопробігу, силових

вправ, квесту та військово-практичних навчань. Хедлайнером „Зашкова…“ попередньо оголошено
рок-гурт „Кому вниз“.
А от фестиваль „Ту Стань!“ буде
незмінно в перших числах серпня.
Основна концепція його — героїка
українства. Коли йде війна, а ти не
на фронті, то це ще не привід для
трауру перед телевізором — потрібно робити те, що ти можеш робити,
переконані організатори фесту.
Тому „Ту Стань!“ і цього року буде
максимально середньовічним і максимально навчальним — діятимуть
майстер-класи й розмаїті майстерні. Якщо хочете навчитись азів бою
на мечах, пошити середньовічний
костюм, поспостерігати за процесом ткацтва, гончарства, ливарства
чи ковальства, то їдьте 1–3 серпня
до с. Урич Сколівського району. Мінімум пластику і всього сучасного,
натомість — безпосередня близькість до природи й нагода придбати
еко-продукти — свіжі м’ясо, бринзу, ягоди, гриби. А увечері замість
концерту-дискотеки всіх об’єднає
ватра…
Ну і для тих, хто буде у серпні невиїзний, оркестр „Віртуози
Львова“ пропонує відвідати фестиваль „Музика у старому Львові“.
З 15 до 31 серпня він відбуватиметься синхронно зі своїм
польським аналогом — фестом „Музика у старому Кракові“.
Концерти відомих виконавців та колективів із різних країн, які
складатимуться з музики різних епох —
від бароко до класики, проходитимуть
у храмах, пам’ятних
та історичних місцях
обох міст.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

З 10 до 13 липня у Львові вп’яте
відбудеться щорічний фестиваль
мистецтва фламенко „Fandango
de Ucrania“ („Фанданго з України“). 12 липня у Міському палаці
культури ім. Г. Хоткевича відбудеться гала-концерт учасників
фестивалю, а також вистава
одного з найяскравіших гостей
заходу — Київського театру іспанського танцю і музики „Дуенде
Фламенко“ — неймовірно чуттєва
розповідь про шлях розвитку
фламенко.
У Національному академічному
драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбувся довгоочікуваний благодійний концерт
„... на сцену!“. В ньому взяли
участь Леся Горова, Зера Кіраджиєва, Брія Блессінг, Оксана Муха,
Олександр Божик, Ліля Ваврін,
Ірина Федишин, Павло Табаков та
„Піккардійська терція“ у супроводі оркестру театру. Його метою
був збір коштів для ремонту
планшету сцени театру. Ремонтні
роботи відбуватимуться упродовж серпня, відкриття нового
театрального сезону — 7 вересня.
Під час робочого візиту до Республіки Польща Міністр культури
Євген Нищук відвідав у Перемишлі „Український народний
дім“, що святкує свій 110-річний
ювілей. Саме тут з початку 20 століття проводили свою діяльність
усі українські інституції, громадські організації і товариства,
відбувалися святкові концерти,
виставки, бали. Існуючі заходи —
концерти, самодіяльні гуртки для
дітей, за словами представників
української громади, планують
уже невдовзі об’єднати у „Фестиваль української культури“.
Три музеї у Львові потрапили в десятку музеїв, які у цікавій ігровій
формі знайомлять дітей зі світом
мистецтва. Топ-10 українських музеїв із інтерактивними дитячими
програмами очолив Національний художній музей України у Києві. Державний природознавчий
музей НАН України у Львові посів
друге місце. До переліку потрапили Музей Івана Труша і Львівський
палац мистецтв (пропонує для
дітей мультимедійну виставку
„Інтерактивний ігровий простір“).
За матеріалами інформагенцій
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творчість наших читачів

У

революційні майданівські дні нам на очі потрапили полум’яні вірші Богдани
Стефури. Ця журналістка у дев’яностих роках працювала в „Аудиторії“,
сьогодні вона — редактор корпоративної газети „Енергія скла“ Львівського
ізоляторного заводу. Крім фейсбука, її вірші досі ще ніде не друкувалися, хоч
варті того. Тому з приємністю пропонуємо ці барвисті поезії нашим читачам
Богдана Стефура

І спалахнула днем нова свіча…
Присвячується воїну Небесної сотні
Богдану Сольчанику і його нареченій
Кохана, не плач, не журись, не сумуй, не печалься.
Я вернусь в твої сни й білим янголом з’явлюсь вночі,
Заколишу журбу, заберу я твій біль і неспокій
Й росянистим світанком проснусь на твоєму плечі.
Коханий, не йди, відізвись, озирнись, посміхнися…
Я для тебе віночок з пісень, найрідніший, сплету,
Тихим вітром прилинь, теплим літом мені ти наснися,
Я жоржиною в серці твоїм восени розцвіту.
Кохана, зажди, ще не час нам з тобою прощатись,
У весільному танці тебе я іще не кружляв,
Я лише захмелів від солодко-п’янкого цілунку,
Пелюстками троянд я твої ще стежки не встеляв.
Коханий, пробач! Сивий лютий нам долю пророчив,
У сумну багряницю вдягнув наш квітучий садок.
Я з тобою іще не набулась, рідненький, досхочу,
А вже весни відцвілі понесли тебе до зірок.
Кохана, не плач, посміхнися мені променисто,
Я вернусь в твої сни й поведу тебе в буйні сади,
Я складу тобі з квітів і з трав, наречена, намисто,
І з очей твоїх, люба, нап’юся терпкої води.

Ридма ридали небо й земля,
Згасало сонце в променях печалі,
А сотня йшла, а сотня йшла, а сотня йшла,
А сотня йшла навік в небесні далі.
Розстріляні здригались небеса,
Вмирали зорі від журби і болю.
Та сотня, не спиняючись, ішла,
В небесний дім вимолювати долю.
Стогнали хмари й рясно плакав дощ,
Згасали мрії й воскресали знову.
Небесна сотня піднімалась з площ,
Щоб розбудити волю світанкову.
І спалахнула днем нова свіча,
І сколихнула дух, і міць, і силу.
Небесна сотня вгору піднялась
Й святим вогнем Вкраїну освітила.
Вже не ридає небо ні земля,
Не плаче дощ соленими сльозами.
Небесна сотня в вічність відійшла
Й знайшла спочинок поміж ангелами.
В німій зажурі втомлені батьки
Колишуть сни своїх синів безсмертних.
Герої не вмирають! Навпаки —
Живуть! І Україні не дадуть померти!

Присвячується дружинам і нареченим,
чиї кохані не повернулися додому.
У холодну весну проросту я підсніжником білим,
Сивим котиком верб залоскочу німу самоту,
Заберу всі дощі, що лишив на твоїм небосхилі,
Поцілунком зцілю я твоєї душі гіркоту.
І проснусь біля тебе світанком медового літа,
Білим споришем в серці твоїм ще не раз розцвіту,
Диким маком всміхнусь серед спілого-спілого жита
І згасаючим серпнем я у вересень тихо піду.
Я кленовим листком повернуся до тебе на осінь,
У розбурханих хвилях втоплю нерахманну журбу,
Ніжним дотиком снів доторкнуся твойого волосся,
Айстри ніжні у коси духмяні твої заплету.
Як завіють сніги і скують тобі холодом душу,
Я тобі намалюю квітучу безхмарну весну,
Я вітри під мелодію літа співати примушу,
І під ритм твого серця навіки, кохана, засну…

Живу бігцем, спішу поперед тінь,
Крізь сито долі дні пересіваю,
Й, впираючись в глуху стіну стремлінь,
За потягом років не поспіваю.
Біжу бігом життєвий марафон
І намагаюсь влучити в „десятку“,
Щоби в житті задати добрий тон
Й не починати все колись спочатку.
Щоби спочатку все не починать,
І не писати з чистого паперу,
А на вершині літ не виправлять
Колишніх днів зістарену манеру.
Й коли складу на дно своїх років
Життя мого потерті палітурки,
Щоби з осколків битих черепків,
Не клеїв хтось розхитані підмурки.
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Бережіть родину!
Усе починається з родини. Історія
людства бере початок із родинноплеменного устрою, коли родина
була осередком усіх починань, в якому зароджувались ремесла, традиції, звички, де починалася культура.
Головним вважали найстаршого, як
зачинателя роду і „сімейного діла“
(чи то гончарства, чи то мисливства,
чи то скотарства), якому він навчав
своїх нащадків, і відповідно шанували його.
У Середні віки і Новий час
з’явилися мануфактури — перший
родинний бізнес. А в Новітню епоху капіталістами не ставали — ними
вже народжувались. Та й зараз рідко зустрінеш „мажорного сина“,
який би не продовжував справу батька. Знаємо також цілі династії вчителів, лікарів, науковців, хліборобів
чи інженерів.
З сім’ї розвивається культура. Як
батьки виховають, як привчать —
так і підеш по життю. Найвідчутніше це проявляється у китайській
народній традиції: у кожному домі
є „вівтар предків“, за яким доглядає
найстарший зі синів, раз на рік вша-

новує жертвоприношенням, пише
історію власної родини. Тому в китайській сім’ї важливо мати сина,
інакше рід обірветься.
Навіть якщо ти вже виріс і відійшов від батька-матері, не ходи далеко, бо потім далеко повертатися.
Навіть якщо набудеш нового, не
цурайся того, чого навчила сім’я, бо
в тому — твоє „Я“. Так уже влаштований світ, так уже закладено природою. Навіть дикі тварини, звірі,
а й ті тримаються разом, родиною.
Хоч гордий прайд левів, хоч зграя
жорстоких гієн, хоч купка голубів —
а живуть разом. Батьки показують
малятам небезпечний світ спочатку
здалеку, потім ближче і поступово
відпускають їх.
Батьків недостатньо любити, їх
треба шанувати. Не рівняйтеся на
погані приклади („Кайдашева сім’я“
І. Нечуя-Левицького: бійки, лайки, сварки, невістка заносить руку
на свекруху, а син б’є батька; „Я.
(Романтика)“ М. Хвильового: син
убиває власну матір, залишаючись
вірним комуністичним ідеалам;
„Король Лір“ В. Шекспіра: донь-

ки використовують батька заради
власної користі). Краще страждати
самому, пережити негаразди, але не
хвилювати даремно близьких, бо їх
нерви не вічні.
Нещодавно була на концерті
„Океану Ельзи“: побувала в атмосфері „українства“, пройнялась ним, на
власні очі та вуха переконалась у геніальності Славка як виконавця й автора пісень. І вперше в житті виникло
бажання, щоб це побачила, почула
і моя родина. Це, напевно, і є відчуття
сім’ї, зв’язок поколінь, який страшно
втратити, неможливо відновити й інколи так важко підтримувати.
Сьогоднішня ситуація в державі
розділила багато родин і не всі діти
мають можливість поїхати додому — в Крим, на Донеччину чи Луганщину. Але будемо вірити в краще
майбутнє, у мир і не втрачатимемо
надію.
Бережіть родину. Доки не пізно.
Бережіть свою родину!
Юлія РУДІЧ, студентка
Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна

Починаймо із себе!
„Це тільки українцям усе одно, якою
мовою говорити. У світі це має значення“, — сказав нещодавно у своєму інтерв’ю відомий славіст зі США
Юрій Шевчук.
І я замислилася над його словами. Адже зараз можемо почути,
що в умовах військової інтервенції Росії ми не повинні порушувати питання, що ділять українське
суспільство (мова, контроверсійні
історичні події та постаті). Погоджуюся, що сьогодні межа поділу проходить не віссю Схід-Захід,
католики-православні, україномовні-російськомовні. Тішить, що
українці з різних регіонів, різних
віросповідань, які спілкуються різними мовами, усвідомлюють себе
частиною єдиного українського
народу. І так і повинно бути. Ще
М. Грушевський говорив, що укра-

їнець — це той, хто живе на українській землі, а, живучи, любить її,
а люблячи, дбає про неї.
Водночас маємо не забувати
про підтримку і розвиток державної мови, особливо якщо взяти
до уваги, що її цілеспрямовано
нищили впродовж багатьох століть на державно-імперському
рівні. Тож тепер на державному
рівні слід і дбати про неї. А то виходить, як із тими двома спортсменами, одного з яких морили
голодом і в’язницею, а про другого всіляко піклувалися. І ось їх
обидвох виставили на дистанцію.
Подивимось, мовляв, у справжній
боротьбі, хто сильніший…
Але наразі я не про глобальні
масштаби, а про те, що кожен із нас
може зробити для підтримки української мови.

Почнімо з найпростішого.
Те, як ми одне одного називаємо. Українська мова чи не єдина
зі слов’янських зберегла форму
кличного відмінка. Як милозвучно
звучить „Васильку!“ на противагу
„Вася“. Я особисто просто не відгукуюсь на „Маша“ чи „Муся“. Навіщо мені ці клички, якщо в мене
гарне ім’я Марія? Тому мені було
так прикро, коли в телепроекті
„Голос країни“ донька славетного
пісняра Назарія Яремчука представилася „Машенька“…
Кажуть, що це власна справа
кожного… Чомусь Олександр ІІІ,
російський цар, так не вважав, тому
й видав указ про заборону хрещення дітей українськими іменами. Ось
так в Україні почали з’являтися Серьожи, Колі, Сені, Петі, Вані, Міши,
Даші, Маші…
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Далі. Для себе вирішила бойкотувати торговельні мережі, де спілкуються чи видають чеки російською
мовою. Кожен раз, коли стикаюся
з таким, намагаюся давати відсіч.
От, скажімо, замовила через інтернет-крамницю (львівську!) флешку. Відповідь на електронну пошту надійшла російською. „Чому
так? — запитую. — Адже живемо
в Україні, клієнт звернувся українською, державною…“ „У нас центральний офіс — у Києві“. „Вибачте, — кажу, — але Київ — столиця
України, за таку зневагу до рідної
мови анулюю своє замовлення і закликатиму друзів бойкотувати вашу
мережу“.
Знаю, що після подібних протестів багато торговельних мереж

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

змушені брати до уваги права україномовних клієнтів і переходити
на українську. У соціальних мережах небайдужі українці створили
групу „И так поймут“, де діляться
власним досвідом обстоювання
української мови. І є позитивні
результати!
Ще одне. Мені імпонує вислів,
що засмічена суржиком і вульгаризмами мова — це наче нечищені
зуби. Тому маємо позбуватися оцих
„клубніка“, „поняв“, „ти мені мішаєш“ тощо.
Мені пригадується вірш — звернення до дитини, яка покликана захищати своїми крихітними рученятами крихітну свічечку буки „ї“, оберігати місячний серпик букви „є“, бо
кажуть, „що мова наша — солов’їна,
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але можуть настати такі часи, коли
нашої мови не буде пам’ятати навіть
найменший соловейко“.
Ці рядки написав Іван Малкович, який започаткував найвідоміше
в Україні суто україномовне дитяче видавництво „А-ба-ба-га-ла-мага“. Це завдяки йому „Гаррі Поттер“
з’явився в гарному українському
перекладі швидше, аніж російськомовний варіант. І україномовного
„Поттера“ із задоволенням читали
на Донбасі!
Отже, доля рідної мови залежить
також і від кожного з нас!
Марія КІНДРАТОВИЧ,
студентка факультету
журналістики
ЛНУ ім. І. Франка

Машина часу
Усвідомлення проблеми прийшло
в маршрутці. Дорога займала близько тридцяти хвилин. Єдиним бажанням було якнайшвидше опинитися
в пункті призначення, а ще краще —
взагалі прискорити час, наче на відеоплеєрі.
Раптом згадав вислів Ейнштейна: „Коли стоїш на розпеченому
вугіллі, секунди здаються годинами, а як ідеш із гарною дівчиною —
години минають, наче секунди. Ось
вам і теорія відносності“. Ця думка
мене вразила. Перемотати стрічку часу? Я щойно зробив це у своїй
голові! Усіма думками і бажаннями
я жив у майбутньому, а півгодини
мого життя були просто змарновані.
Та невже тільки під час дороги
хочеться опинитися в майбутньому? На лекціях, коли не слухаєш, уже
втрачаєш частинку життя, на роботі, яка не подобається і де механічно виконуєш певні дії — ще більшу
частину.
Так хтось втрачає хвилини, інший — години, а дехто й роки! Ми
не „проживаємо“ повноцінно ЦЕЙ
МОМЕНТ. Натомість наш розум
втікає від сірих буднів і перемотує
стрічку часу туди, де ми СПРАВДІ
жили.
Одних уява, спогади переносять
у минуле. Вони живуть у своїй юнос-

ті, у втрачених надіях і невдачах, що
їх спіткали, живуть позитивними чи
негативними переживаннями далеких років. Такі люди кажуть: „Ось
як колись було добре! Тоді ми жили,
була молодість, здоров’я, можливість працювати, любити і радіти
життю“.
Живучи вчорашнім днем, не
встигнеш обернутися, а ось і старість на носі. А чому б зараз не жити
повноцінно, використовуючи можливості саме цього дня?
Є й інша когорта людей. Ті, які
живуть у майбутньому. Всі їхні дії
спрямовані туди: робота, гроші,
думки, бажання. Все, що роблять,
їм необхідне для життя завтра!
А що сьогодні? А його нема — все
важка праця, сірі будні, які віддають
у жертву з надією на краще життя.
У вас також є друзі, які цілий
рік важко працюють, збирають копійку до копійки і кожного вечора
лягають спати в майбутньому? До
прикладу, вже у літній відпустці на
морі або в новому будинку. „Що,
вже і помріяти не можна?“ — скажете злісно, бо в кожного є свої
мрії, надії на майбутнє. Навпаки —
мріяти просто необхідно! Адже вже
давно було відомо, що думки матеріалізуються, а зараз це ж підтвердили вчені.

Проблема в тому, що люди застрягають в „учора“ і „завтра“,
втрачаючи дорогоцінне „сьогодні“.
Ще два тисячоліття тому Ісус сказав
у Нагірній проповіді: „Не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтра
будуть свої клопоти. Кожен день має
досить своїх турбот“.
А де живеш ти? Ось у цю хвилину… Читаючи ці рядки, знову загруз у вчорашніх переживаннях,
проблемах, планах на майбутнє чи
хвилюваннях щодо „завтра“? Відчуваєш, як раптом вмикається машина часу, яка транспортує тебе
у твої спогади або майбуття? Відчуваєш, як безслідно втрачаєш цю
мить, єдину і неповторну? Машина
часу в нашій голові, і пульт керування нею також там.
Чи ти зможеш навчитися керувати ним і жити, їдучи в переповненій маршрутці? А під час навчання,
слухаючи довгі лекції? А годинами
стоячи у черзі? А працюючи протягом дня, не очікуючи кінця робочого
часу? Чи зможеш ти налаштувати її
циферблат на дорогоцінне СЬОГОДНІ і неповторне ЗАРАЗ? Можливо, варто спробувати?
Олександр ГОРОДИЛОВСЬКИЙ,
студент групи ЖР-11
ІНПП Львівської політехніки
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ПЕРЕРВА

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА
Геометрична
фігура

Рамка
для
окулярів

Зображення
оголеного тіла

Перша
літера
кирилиці

Положення
тіла в
йозі

Удав у
Кіплінга

Його
створив
Бог на 6
день

Кінний
загін у
давньому Римі

Четверта частина
року
Божий Український
дім,
церква письменник

Товар у
крамниці
Південне Компот
хвойне із суходерево фруктів

Бог
кохання
у Греції

Стрімкий
напад на
ворога
Великий
Ріка у клавішмуз.
Франції ний
інструмент
Частина
Сходи на храму,
літак
де є
престол

Столиця
Туреччини
Родюче
місце в
пустелі
Частина
черепа Галстук
від вух
до чола

Початок
Найдовспортив- Домашша параній
учиних змалель
тель
гань
Землі

Корінь
Спецірослини, альне
гостра звання,
приправа
чин
Прозора
поліетиленова
папка

Розділовий знак

Гараж
для
літаків

Брат
Щека і
Кия

Японська
пірнальниця за
перлами

Дерев’яний
духовий музичний
інструмент

Композитор, автор опери „Аїда“
Напівкоштовний червоний
камінь

Вулкан
на острові Мінданао

Голуб
для прихильників миру

Теорія
про „вищі“ і „нижчі“ раси
Фруктовий ліс

Бігун на
довгій
дистанції

Обдарування,
талант

Український
телеканал

Священик у
війську
Молитовний вірш
для співу

Довга Н. Махно
фраза, за полівелемов- тичними
на реплі- перекока
наннями

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 21
Горизонтально: 5. Криза. 7. Титар. 9. Ватра. 11. Кагат. 12. Чурек. 13. Антураж. 16. Наска.
18. Пшоно. 20. Атлас. 22. Родіола. 23. Пелікан. 25. Мітла. 27. Сфера. 28. Старт. 31. Біатлон.
35. Одеса. 36. Ягель. 37. Донор. 38. Лапки. 39. Ідеал.
Вертикально: 1. Ерзац. 2. Кавун. 3. Отава. 4. Чавун. 6. Струмок. 8. Дамка. 10. Зебра.
14. Талібан. 15. Каліпсо. 17. Скотт. 18. Полюс. 19. Омега. 21. Ліана. 24. Рейтинг. 26. Ізіда.
29. Рілля. 30. Оскар. 32. Індик. 33. Обрій. 34. Ягуар.

Смугаста
комаха
Документ, що
підтверджує
повноваження
депутата

Недолік
У картах коло гри,
що складається з
трьох партій
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МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція тижневика „Аудиторія“ вітає з
майбутніми уродинами ректора Національного університету „Львівська політехніка“

Юрія Ярославовича
БОБАЛА.
Шановний Юрію Ярославовичу!
Свій день народження Ви зустрічаєте у розквіті творчих
сил, сповнений нових планів і задумів щодо розвитку університету, вдосконалення викладацької та наукової діяльності,
виховання студентської молоді. Своїм умінням працювати з
людьми, аналізувати і оцінювати їхню роботу Ви заслужили
великий авторитет і глибоку шану викладачів, працівників
та студентів, що засвідчив колектив Львівської політехніки,
довіривши Вам управління університетом на новий термін.
Бажаємо Вам, шановний Юрію Ярославовичу, міцного
здоров’я, великого особистого та родинного щастя, довгих
років життя, успіхів у професійній діяльності, спрямованій на дальший розвиток освіти і науки України та рідного
університету.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ
ЛІТА!
Колектив Навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти НУ „Львівська
політехніка“ сердечно вітає з ювілеєм — 70-річчям від дня народження
завідувача кафедри технологій управління, к.е.н., професора

Романа Васильовича
ФЕЩУРА.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого, щедрого віку!
З роси Вам і води!

експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
10 липня — Вечір класичної оперети
(прем’єра). 18.00.
11 липня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
12 липня — „Чарівне флейта“ (опера). 18.00.
13 липня — „Білосніжка та семеро гномів“
(балет, прем’єра). 12.00,
„Украдене щастя“(опера). 18.00.
16 липня — „Циганський барон“ (оперета).
18.00.
17 липня — „Корсар“ (балет). 18.00.
18 липня — „Аїда“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
10 липня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
12 липня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
13 липня — „Візит літньої пані“. 18.00.
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15 липня — „Пані міністрова“. 18.00.
16 липня — „Неаполь — місто попелюшок“.
18.00.
17 липня — „Дама з камеліями“. 18.00.
18 липня — „Останній гречкосій“. 18.00.
19 липня — „Назар Стодоля“. 18.00.
20 липня — „Криза“. 18.00.

Камерна сцена
11 липня — „Любов на замовлення“. 20.00.
16 липня — „Арт“. 19.00.

Львівський
академічний театр
ім. Л. Курбаса
16 серпня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
17 серпня — „Ma-Na Hat-Ta“. 19.00.
22 серпня — „Театр злочину“. 19.00.
23 серпня — „Марко Проклятий,
або Східна легенда“. 19.00.
24 серпня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Вважати недійсними втрачені
документи:
дипломи бакалавра ВК № 32306395 та
спеціаліста ВК № 35436378, видані Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мединського Михайла Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Яковенчук Вікторії
Петрівни;
студентський квиток № 09602357, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Худзея
Івана Вадимовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Малка Юрія Романовича;
студентський квиток № 0845166, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Пельц
Ольги Вікторівни.
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