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„ …Я знаю грамоту свободи — 
її підписують мечі! “ Ліна Костенко
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Юрій БОБАЛО, ректор Національного університету „Львівська політехніка“,  
голова ради ректорів Львівщини:

„Справжню незалежність 
ми виборюємо сьогодні!“

24  роки  тому  збулися 
споконвічні мрії укра-
їнців  —  бути  повно-
правними господарями 
на своїй чудовій і щедрій 
землі.

Сьогодні, як ніколи 
раніше, ми усвідомлює-
мо себе єдиною країною, 
громадянським суспіль-
ством, державотворчою 
нацією. Адже тільки не-
залежна держава може 
забезпечити економічну 
стабільність, соціальний 
захист, повноцінний роз-
виток творчого потенціа-

лу кожної людини, її права і свободи.
На жаль, другий рік поспіль свято Незалежності по-

тьмарене трагічними подіями на сході країни, де точить-
ся неоголошена кривава війна, розв’язана проросійськи-
ми сепаратистами й російськими найманцями. Залиша-
ється окупованим Крим, а економіці держави нанесені 
величезні збитки, маємо численні жертви серед мирного 
населення, сотні тисяч вимушених біженців.

Ми низько схиляємо голови перед пам’яттю героїв, 
які віддали своє життя за мирне майбутнє нашої держа-
ви. По суті, саме зараз ми зі зброєю в руках виборюємо 
свою незалежність, свій доленосний європейський ви-

бір. Без сумніву, ми вистоїмо і переможемо в жорсткій 
боротьбі з агресором, бо за нами правда!

Нещодавно ми урочисто відзначили 150-річчя від 
дня народження Митрополита Андрея Шептицького, 
який є символом духовної незламності нації, світочем 
національного єднання народу. Могутня постать Вла-
дики посідає гідне місце у всеукраїнському пантеоні 
видатних синів і доньок держави, а його віра в те, що 
„Україна увільниться зі свого упадку та стане державою 
могутньою, з’єднаною, величавою.“, є дороговказом для 
нинішніх і прийдешніх поколінь.

Дорога академічна громадо! З нагоди великого дер-
жавного свята — Дня Незалежності України — щиро-
сердечно вітаю всіх і бажаю миру й благополуччя, щастя, 
здоров’я і достатку! Насамперед вітаю сотні львівських 
політехніків, котрі зі зброєю в руках мужньо захищають 
свою Вітчизну, волонтерів, котрі самовіддано допома-
гають українським воїнам на фронті — цих справжніх 
лицарів, ангелів-охоронців нашої країни, як назвав їх 
Президент України Петро Порошенко.

Нехай свято Незалежності духмяним запахом ще-
дрого збіжжя принесе у кожний український дім щастя 
і добро, порозуміння, злагоду та мир! Це й стане за-
порукою успіху всіх наших дальших державотворчих 
зусиль на шляху утвердження демократичної, вільної, 
незалежної, соборної України — невід’ємної складової 
європейської сім’ї народів.

Слава Україні!
Слава українським воїнам — захисникам рідної землі!

день незалежності

Прагнення свободи перемогти 
неможливо!
День Державного Прапора 
України та День Незалежнос-

ті — свята, які за два роки нашої 
боротьби набули нового смисло-
вого наповнення і відкрили світові 
справжні цінності нашого народу.

— З Днем Незалежності, Україно! 
Прагнення свободи перемогти не-
можливо. Тому бажаю завжди ціну-
вати та берегти свою свободу! — так 
привітала нас Президент Литви Даля 
Грибаускайте.

Зі святом Україну вітали мало 
не в усіх куточках світу — українці 
та ті, хто нас підтримує, у виши-

ванках заполонили головні вулиці 
Нью-Йорка, Вашингтона, Варшави, 
Мадрида, Буенос-Айреса… За нашу 
Незалежність і мир молилися в усіх 
храмах України і в Ватикані (Папа 
Франциск наголосив — „Нехай Го-
сподь подасть мир Україні!“).

Святкувала і вся Україна. Цього-
річ День Незалежності справді був 
особливий: люди об’єднувалися у ви-
шиванкові ланцюги (Одеса, Львів), 
розгортали довжелезні прапори 
(Дніпропетровськ, Ужгород, Харків), 
усюди поминали новітніх Героїв.

Головні урочистості країни прохо-
дили в Києві. На Майдані Незалежнос-
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ті відбувся марш військових, зокрема 
й батальйонів, які воюють в АТО. „Це 
не демонстрація сили — це демон-
страція любові до своєї Батьківщи-
ни“, — такими враженнями ділилися 
українці у соцмережах про цьогорічне 
святкування Дня Незалежності.

23 серпня святкували День Дер-
жавного Прапора. На Майдані Не-
залежності відбувся дитячий флеш-
моб — „Народжені вільними“. Діти 
створили карту України (площею 
150 кв. м) із пазлів, на яких залиши-
ли різнокольорові відбитки своїх 
долонь, символізуючи цілісність та 
неподільність країни.

У Львові цього дня поминали но-
вітніх Героїв, які віддали своє життя 
за незалежність. На Личаківському 
кладовищі урочисто підняли на-
ціональний прапор над могилами 
40 львів’ян, полеглих на сході країни. 
В поминальних заходах взяли участь 
очільники міста та області, україн-
ські, американські та польські вій-
ськові, представники громадськості.

На День Незалежності в Акаде-
мії сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного відбулася виставка 
озброєння та військової техніки, зо-
крема й новітні зразки. Крім цього, 
широкому загалу продемонстрували 
й сучасну стрілецьку зброю, яка пе-
ребуває на озброєнні Збройних Сил 
України. Окрім військової міці, во-
яки подивували й музичними талан-
тами, за участі двох військових ор-
кестрів: Академії сухопутних військ 
(під керівництвом військового ди-
ригента майора Ігоря Дубна) та Су-
хопутних військ Республіки Польща 
з Вроцлава (під керівництвом вій-
ськового диригента майора Маріуша 
Дзюбека). Польські гості виступали 
й перед Оперним театром.

Для Львова вже стало доброю тра-
дицією на День Незалежності про-

водити спільну молитву за мир та 
ласку для нашої держави. Цього року 
Львівська академічна чоловіча хоро-
ва капела „Дударик“ на центральній 
площі міста — перед Оперним теа-
тром — виконала акафіст до Пресвя-
тої Богородиці. Молитву звершили 
представники духовенства різних 
християнських конфесій. „Дударики“ 
заспівали низку патріотичних пісень.

Також у цей день у Львівсько-
му парку культури та відпочинку 
ім. Б. Хмельницького під час родин-
ного свята „Моя маленька незалеж-
ність“ провели конкурс на найкращу 
вишиванку. Для всіх охочих прово-
дили різноманітні майстер-класи, 
під час яких найменші відвідувачі 
могли ліпити з глини, розмальовува-
ти пряники, а також нанести на об-
личчя цікаві малюнки. Гостей свята 
частували козацьким кулішем.

А в дворику Палацу Потоцьких 
відбувся мистецький проект „Гала 
Україна“. Молодіжний симфоніч-
ний оркестр Львівської філармонії 
„INSO-Львів“, Галицький академіч-
ний камерний хор, скрипаль-віртуоз 
Євген Крук та солістка Дюссельдорф-
ської опери Наталія Ковальова пред-
ставили концертну програму творів 
класичних композиторів та сучасної 
української музики. Звучали компо-
зиції М. Лисенка, Д. Бортнянського, 
Ю. Мейтуса, А. Вахнянина, М. Ско-
рика, Є. Станковича та Б. Сегіна.

Львівські активісти провели забіг 
проти шкідливих звичок „За тверезу 
Україну“ під гаслом: „Стань незалеж-
ним від шкідливих звичок“. Майже 
30 активістів побігли від Оперного 
театру до площі Митної, по вул. Лича-
ківській та до смт. Винники і зворотнім 
маршрутом до Оперного театру. За-
гальна протяжність дистанції — 20 км.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

першокурсник-2015
Юрій Зарицький, студент першого курсу Інституту  

будівництва та інженерії довкілля, з Новограда-Волинського:

„Обрав Політехніку, бо це найкращий  
львівський університет“

Мені подобається Львів, тому вирішив вступати в університет цього міста. А Політехні-
ка — найкращий виш, тому й обрав його. Думаю, що своє студентське життя розділю 50 на 
50, тобто вчитимусь, а решта часу дивитимусь місто, відпочиватиму. Люблю футбол, тож 
відвідуватиму різні матчі. Зараз ще не знайомий із усіма можливостями, які дає Львівська 
політехніка для саморозвитку, наразі найбільше цікавить навчання. Я обрав спеціальність 
будівництво, бо переконаний, що вона потрібна в Україні та й роботу буде знайти легше.

коротко
67 % українців, які взяли участь 

в опитуванні Інституту соціології 
НАН України, заявили, що пи-
шаються своїм громадянством. 
У 2004 році таку відповідь дали 
38 % респондентів, 10 років тому, 
у 2005 — 53 %, а минулоріч — 61 %. 
У 2013 році кількість тих, хто пи-
шався українським громадянством 
зменшилася до 48 %.

Злочини комуністичного режиму слід 
розслідувати так само, як розслі-
дуються злочини нацизму, заявив 
міністр юстиції Естонії Урмас Рейн-
салу. „Ми повинні дати злочинам 
комуністичного режиму оцінку між-
народного рівня і спільно засудити 
їх. Злочини комуністичних режимів 
на сьогоднішній день не підлягають 
компетенції жодного міжнародного 
суду. Тому я пропоную укласти між-
державну міжнародну угоду, згідно 
з якою буде створено міждержавний 
суд для розслідування злочинів ко-
мунізму, так, як розслідують злочини 
нацизму“, — сказав Рейнсалу. Нагада-
ємо, Верховна Рада України 9 квітня 
ухвалила Закон „Про засудження 
комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні і заборону пропа-
ганди їх символіки“ .

Львів’яни Тарас Возняк та Костян-
тин Ковалишин стали переможця-
ми Всеукраїнського конкурсу ес-
кіза знака ордена Героїв Небесної 
Сотні. На ескізі зображено хрест 
і фігура архистратига Михаїла, 
який є патроном Києва, охоронцем 
героїв Майдану і символом Небес-
ної Сотні. Він має на собі ознаки, 
які споріднюють його з цими геро-
ями — шолом, окуляри, на грудях — 
бронежилет, а форма щита подібна 
до тої, яка була на Майдані. 

За матеріалами інформагенцій

http://kiev.unian.ua/1101682-v-kievi-sche-na-troh-stantsiyah-metro-pribrali-komunistichnu-simvoliku.html
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наш календар
23 серпня — День Державного 
прапора України.
24 серпня — День Незалежності 
України.
1 вересня — День знань.

пам’ятні дати
30.08.1883 — народився Дмитро 
Донцов, громадсько-політичний 
діяч і мислитель, ідеолог націо-
налізму.
30.08.1920 — у  Празі створено 
Українську військову організа-
цію, головою якої обрано полков-
ника Євгена Коновальця.
30.08.1944 — у бою з більшови-
ками загинув Юрій Липа, укра-
їнський письменник, публіцист 
і лікар УПА.
31.08.1919 — об’єднані українські 
війська УНР і УГА здобули Київ.
1.09.1722 — народився Григорій 
Сковорода, український філософ.
1.09.1996 — в  Україні введено 
національну одиницю грошей — 
гривню.
2.09.1811 — народився Іван Вагиле-
вич, член „Руської трійці“.
2.09.1891 — народився Павло Фи-
липович, поет, критик, лiтерату-
рознавець, педагог, перекладач.
3.09.1709 — помер в  емiграцiї 
у  Варницi бiля Бендер україн-
ський гетьман Іван Мазепа.
4.09.1985 — помер у концтаборi 
на Уралi талановитий україн-
ський поет i правозахисник Ва-
силь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верхов-
ної Ради України підняли націо-
нальний синьо-жовтий прапор.
5.09.911 — підписано договір кня-
зя Олега з греками.
6.09.1897 — народився Іван Мики-
тенко, український письменник.
7.09.1875 — народився Олександр 
Мурашко, український живопи-
сець, педагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські емі-
гранти прибули Канаду.
7.09.1905 — народився Олекса 
Стороженко, український пись-
менник.
7.09.1984 — помер Патріарх УГКЦ 
кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу 
Установчий з’їзд Народного руху 
України.
8.09.1898 — народилася Наталя 
Ужвій, талановита українська 
актриса.

пам’яті великого митрополита

Андрей Шептицький 
прийшов до нас вдруге
У часи найбільшої смути, сумні-
вів і протиріч до нас прийшов 

Митрополит Андрей Шептиць-
кий… вже вдруге. Він був пастирем 
українського народу, позбавле-
ного своєї держави, і тепер, коли 
нависає Дамоклів меч над нашою 
незалежністю, Владика з нами.

29 липня на загальнодержавному рівні 
відбулися урочистості з нагоди 150-річ-
чя від дня народження праведного Ан-
дрея Шептицького. Для Львова ця дата 
стала особливою ще й тому, що нареш-
ті відкрили пам’ятник Митрополитові. 
На цю подію приїхали Глава УГКЦ Свя-
тослав (Шевчук), Президент України 
Петро Порошенко з дружиною, інші 
достойники, представники Церков, па-
ломники з багатьох куточків України.

„Спроби вшанувати Владику Ан-
дрея — невід’ємна частина національ-
но-визвольних змагань нашого народу. 
Постамент у нинішньому вигляді (ро-
бота скульптора Андрія Коверка) був 
встановлений за життя Митрополита 
восени 1932 р. в Греко-Католицькій Бо-
гословській Академії. 1945 р. пам’ятник 
Митрополитові, як і більшість львів-
ських пам’ятників, знищили. Ще один 
монумент Владиці авторства Сергія 
Литвиненка 1935 р. встановили на по-
двір’ї Національного музею, але і його 
знищила радянська влада“, — нагадав 
на урочистості Блаженніший Святослав.

Про встановлення пам’ятника саме 
на площі біля Собору Св. Юра львів’я-
ни вирішили ще на початку 1990-х рр. 
„Багато хто пам’ятає, як тут на площі 
Святого Юра стояла гора з квітів і свічок 
та напис — тут буде стояти пам’ятник 
Митрополиту“, — наголосив Патріарх 
Святослав.

Незадовго до ювілею Митрополи-
та сталася дуже важлива подія на шляху 
до його беатифікації — Папа Римський 
Франциск підписав декрет про героїч-
ність чеснот праведного Владики Андрея.

Уряд України 29 липня ухвалив рі-
шення про встановлення 20 стипендій 
ім. Андрея Шептицького, які симво-
лізують два провідних спрямування 
діяльності Митрополита: за всеукра-
їнську єдність і за просвіту народу. Їх 
надаватимуть магістрантам із півдня 
і сходу України, які досліджуватимуть 

захід країни, а молоді зі Західної Укра-
їни — за дослідження сходу та півдня.

По всій Україні та за кордоном (зо-
крема в Канаді, США) впродовж літа 
відбувалися різні тематичні зустрічі, 
лекції, відкриття виставок, присвяче-
них Митрополитові. На початку серп-
ня в Києві відкрили планшетну нау-
ково-публіцистичну виставку „Надія 
наша в Бозі“ (триватиме до 20 жовтня), 
яка розповідає про вклад Шептиць-
кого у боротьбу проти Голодомору. 
В Одеській обласній універсальній нау-
ковій бібліотеці ім. М. Грушевського 
презентували книжкову виставку — 
„Митрополит Шептицький: Праведник 
миру, благодійник і меценат“. У Льво-
ві в Національному музею ім. Андрея 
Шептицького відкрили виставку „На 
пошану основнику“.

У Львівській політехніці напередодні 
ювілею Владики відбувся Благодійний 
аукціон мистецьких робіт, кошти з якого 
(270 тис. грн.) передали на споруджен-
ня пам’ятника Митрополиту. Роботи 
для аукціону (майже 70) надали провідні 
митці Львова (зокрема М. Андрущенко, 
Є. Безніско, Л. Медвідь, М. Демцю, В. Ри-
ботицький, І. Гавришкевич та ін.).

На початку серпня в Політехні-
ці проходив шаховий турнір пам’яті 
Митрополита. Змагання організували 
Громадська організація і Фонд „Святий 
Юра“, Федерація шахів Львівщини та 
Львівська політехніка. Окрім відомих 
шахістів змагалися також і діти.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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позиція

Важливо бути активним не лише 
в навчанні
Ірина Гринишин, студентка третього курсу ІГСН — майбутній соціо-
лог. Однак дівчина вирішила не обмежувати своє життя лише сидін-
ням за підручниками і зовсім про це не шкодує. Їй вдається вміло поєд-
нувати навчання і громадську активність. Про це Ірина розповідає 
читачам „Аудиторії“ і радить їм також бути активними у громадському 
житті.

— Ірино, з чого все почалося?
— На першому курсі я думала лише 
про навчання. А вже на другому ви-
рішила зголоситися волонтером на 
Форум видавців. Там я познайоми-
лася з людьми з різних міст і зрозу-
міла, що якщо вони приїхали заради 
важливої справи, лише тому, що їм 
це подобається, пожертвували своїм 
часом, то й мені не треба сидіти на 
місці, адже у Львові є багато цікавих 
організацій, що потребують актив-
них людей, які хочуть щось робити, 
розвиватися.

Саме на Форумі я зрозуміла, що 
поза навчанням також можна реалі-
зуватися в різних сферах, тому поча-
ла шукати організації, де залучають 
студентів, де цікаво можна себе ре-
алізувати. Повідомляла їм про себе, 
слухала інформацію про них — і та-
ким чином у нас відбувався взаємо-
обмін.

— І врешті яку організацію Ти обрала?
— Почала з профбюро нашого ін-
ституту. Це для мене було дуже важ-
ливим кроком. Коли ми прийшли на 
перший курс, то нас познайомили 
з головою профбюро інституту. Але, 
відверто кажучи, тоді на це ніхто не 
звертав увагу, всі більше слухали про 
навчання, запам’ятовували корпуси, 
аудиторії, викладачів. Одного разу 
нам повідомили, що обиратимуть но-
вого голову профбюро і на вибори 
повинні піти представники групи. 
Оскільки я була заступником старо-
сти, то взяла участь у цих виборах — 
і на тому все. А вже на другому курсі 
дізналася, що профбюро потребує 
оновлення, адже більшість у ньо-
му — старшокурсники, які незабаром 
закінчать навчання і відійдуть. А хто 
їх замінить? І я вирішила долучитися.

— У чому полягає Твоя робота у проф
бюро?
— Я маю свою маленьку команду, 
очолюю туристичний відділ. Орга-

нізувала поїздку до Болгарії. Також 
за цей рік вдалося провести кілька 
інститутських заходів, скажімо, по-
їздки в Карпати. Наразі я лише орга-
нізовувала, сама не змогла ніде по-
бувати, тому що маю обов’язки ще 
в кількох організаціях. Також я за-
початкувала і курую проект плетіння 
сітки для АТО. І вважаю його доволі 
вдалим.

— Але Ти не обмежуєшся у своїй ак
тивності лише Політехнікою.
— Від травня я є учасницею студради 
Львова, працюю там у благодійно-
му відділі. Попри канікули, ми все ж 
працювали. Цього літа провели яр-
марок, на якому продавали книги 
і власноруч спечені солодощі. Вилу-
чені кошти передали на потреби во-
їнів, а те, що залишилося непродане 
з випічки, надіслали на фронт. Також 
брали участь у фестивалі вуличних 
видів спорту Yarych Street Fest, де 
популяризували здоровий спосіб 
життя й активний відпочинок. Там 
я була волонтером. Познайомилася 
з новими неординарними людьми. 
Також я належу до християнської 
спільноти при своєму парафіяльно-
му храмі.

— А в роботі яких громадських органі
зацій Ти береш участь?
— Я долучилася до Львівського мо-
лодіжного клубу, у якому молодь 
проводить активне життя. Ми при-
бираємо парки, висаджуємо дере-
ва, проводимо спортивні заходи, 
останній, зокрема, був „Велопарк“. 
Актуальні питання обговорює-
мо у дискусійному клубі, збирає-
мо книжки для дітей із Маріуполя 
тощо. Завдяки участі у такій орга-
нізації молода людина розширює 
свій світогляд, стає активною, їй 
не байдужі актуальні суспільні про-
блеми, а головне — вона розуміє, 
що від неї в цьому житті залежить 
багато. (До слова, нещодавно пред-

ставники Львівського молодіжно-
го клубу, аспіранти Політехніки 
Данило Цьвок і Микола Брич за 
активну громадську діяльність та 
популяризацію здорового способу 
життя серед молоді отримали по-
чесні грамоти Міністерства молоді 
і спорту — ред.)

— Ірино, що Тобі дає участь у громад
ському житті?
— Пізнавати свої таланти, можли-
вості. Також вчить відповідально-
сті за свої вчинки і вчинки інших, 
бути організованою та самій вмі-
ти щось зорганізувати, працювати 
в команді.

— Що хочеш порадити цьогорічним 
першокурсникам?
— Не сидіти на місці, а намагати-
ся себе розвивати, реалізовувати. 
І не обов’язково йти в якусь орга-
нізацію — достатньо насамперед 
долучатися до заходів, які прово-
дять у твоєму інституті. Я стика-
лася з такою проблемою, коли нема 
активістів, які долучилися б до важ-
ливої справи. Інколи достатньо 
просто прийти і подивитися, що 
роблять твої однокурсники, під-
тримати їх. А якщо є ідеї, то озву-
чувати їх і намагатися втілювати. 
І починати раджу відразу, бо потім 
навчання поглинає, ти втягуєшся 
в щоденну рутину і вже не хочеш 
розвиватися.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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фестивальне літо

Коли культура протистоїть війні
Фестивалі стали невід’ємною частиною українського літа. Щоправ-

да, чимало цих культурних заходів, через напружену ситуацію 
в країні, призупинили. А ті, що надалі відбуваються, змінили формат, 
акцентуючи не стільки на забавах, як на суспільно-історичному та 
культурному розвитку. В такий спосіб організатори та й учасники 
демонструють, що „Все, що робиться для розвитку культури — працює 
проти війни“ (таким було гасло музичного фестивалю „Захід“).

від сьогодення 
до середньовіччя

Найактивніший час фестиваль-
ного драйву припав на другу 
половину літа. Відкрив сезон 
31 липня — 2 серпня Фести-
валь української середньовіч-
ної культури „Ту Стань!“ (тра-
диційно відбувався поблизу 
с. Урич, Сколівського району), 
який цьогоріч святкував своє 
десятиліття. Задля відчуття 
особливої атмосфери середньо-
вічної культури з усіх куточків 
України та з-за кордону з’їхало-
ся понад шість тисяч учасників 
і шанувальників. Цьогорічне 
гасло „Ту Стань!“ — „Історія 
наших перемог“ спонукало за-
нуритися в часи найбільшого 
розвитку та успіхів нашої держави.

На Фестивалі кожен мав можли-
вість знайти щось цікаве для себе. 
Там справді було, що подивити-
ся — відбувалися лицарські бугур-
ти, штурм фортеці, різноманітні 
середньовічні змагання, лазерне 
шоу. Також на „Ту Стань!“ з’їхалися 
молоді театри з різноманітними ви-
ставами („5 ий елемент“, „ЛюбАрт“, 
„Гармидер“, „Другий склад“, Імпро 
груп „Ser Yozno“), а щорічні учасни-
ки заходу — Майстерня творчості 
„Мистецький простір“ (режисер Уля-
на Мороз) щогодини презентували 
п’ятихвилинні вистави із 13 частин 
дійства „Хроніка звитяг“. Для по-
ціновувачів української етномузи-
ки виступали гурти: „Йорий Клоц“, 
„Перекоти Поле“, „Гардаріка“, 
„Жива“, „ВАРЙОН“ та інші.

Окрім відпочинку була наго-
да освоїти чимало цікавих реме-
сел — ткацтво, гончарство, ви-
готовлення свічок, миловаріння, 
ковальство, а також спробувати 
свої вміння й у мистецтві малю-
вання ікон. Духовна територія та 
Тустанський університет збирали 

тих, кого цікавили культурно-про-
світницькі лекції та перегляд укра-
їнських документальних і худож-
ніх фільмів, зокрема „Іван Сила“, 
„ТойХтоПройшовКрізьВогонь“, 
„Поводир, або квіти мають очі“, 
„Владика Андрей“.

новий Шевченко і війна
Ще один фестиваль, який осно-
вну увагу акцентує на просвітни-
цтві — Всеукраїнський благодійний 
фестиваль Тараса Шевченка. 22 — 
23 серпня „Ше.fest“ зібрав гостей 
у центрі Шевченкового села Мо-
ринці, що на Черкащині. Цьогоріч-
не гасло заходу — „Еволюція твого 
духу“ — мало за мету продемон-
струвати, що за останній рік еволю-
ціонувала не лише країна загалом, 
а кожен зокрема. Незмінна мета 
заходу — відкинути всі штампи та 
відкрити нового Шевченка — мо-
лодого, привабливого, сучасного; 
поета, художника, борця.

Відвідувачі „Ше.fest“ мали нагоду 
взяти участь у гутірках-дискусіях, лі-
тературних читаннях власних творів 

та творів Тараса Шевченка, почути 
Шевченка у реп- та рок-стилях.

На „Ше.fest“ торкалися й сучасної 
історії під час зустрічей із україн-
ськими військовими. Також у рамках 
Фестивалю вперше працювала ме-
дична та військова галявини. Як і то-

рік, усі зібрані кошти переда-
дуть на підтримку українських 
військових.

Допомогти українській ар-
мії вирішили й організатори 
Етнофестивалю „Підкамінь“, 
який цьогоріч не відбувався. 
„Ми разом творитимемо Фес-
тиваль лише тоді, коли вигра-
ємо війну. Бажаєш наблизити 
проведення „Підкаменя“? Тоді 
допоможи війську“, — так 
звернулися організатори за-
ходу до своїх шанувальників.

багато музики 
і кольорів
Більш розважальний Фестиваль 
музичного мистецтва „Захід“, 
який вшосте (14 — 16 серпня) 
проходив у „Чарівній долині“ 
села Родатичі, що на Львівщині. 

Близько півсотні закордонних (США, 
Німеччина, Швеція, Литва, Білорусь) 
та українських гуртів підкорювали 
головну, рок- та інді-сцени, які функ-
ціонували одночасно. Усі, хто був на 
„Zaxidfest“ мали можливість насоло-
дитися виступами „Matisyahu“ (USA),  
„Воплі Відоплясова“, „Бумбокс“, 
„Скрябін та Толочний“, „Тартак“, 
„Brutto“ (BY), „Гайдамаки“, „Kreator“ 
(GER), „Dead By April“ (SWE) та інші. 
Серед них і німецькі хедлайнери — 
гурт „Oomph!“. Одним із найбільш ре-
зонансних виступів був концерт групи 
„The Вйо“, які презентували нову піс-
ню про Львів під назвою „The best of 
the best“.

Завершилося літо яскравим 
Фестивалем фарб „HOLIWOOD“ 
в останню суботу літа (30 серпня). 
Львів’яни долучилися до розваги, 
яка популярна в індійській культу-
рі — обсипати одне одного сухими 
різнокольоровими фарбами. Крім 
цього в рамках фестивалю відбува-
лися майстер-класи, танцювальні 
флеш-моби, концерти.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

У Львівській картинній гале-
реї ім. Б. Возницького з 19 до 
30 серпня експонували виставку 
творів народного художника 
України, лауреата Шевченків-
ської премії Євгена Безніска. 
Дружина видатного українського 
митця, який 11 липня, на жаль, 
відійшов у Божі засвіти, присвя-
тила експозицію його пам’яті. 
На виставці були представлені 
роботи різного періоду творчості 
Безніска, усього 145 робіт.

Завершився сьомий Міжнародний 
фестиваль єврейської музики 
LvivKlezFest, який тривав з 2 до 
31 серпня. Цьогорічна програма 
була особливо насичена — нау-
кові конференції, театральні 
дійства, кінопокази, виставки, 
кулінарні та танцювальні май-
стер-класи, пізнавальні прогулян-
ки старим єврейським кварталом. 
А ще — дитяче свято „Цигеле 
Мігеле“, ігри, конкурси, вікторини.

У Львові 4 — 6 вересня стартує 
Конгрес культури Східного 
партнерства — майданчик для 
презентації міських культурних 
проектів. До експозиції потрапи-
ли 22 міста і два села, які приве-
зуть на конгрес свої арт-проекти 
і презентації. На вул. Стефаника 
біля колишнього Оссолінеуму до 
конгресу вже збудували гран-
діозну інсталяцію польського 
художника Роберта Кушміров-
ського „Градирня мистецтва“. 
Вона складається з численних 
артефактів, які художник збирав 
протягом 12-ти років.

З 5 до 12 вересня відбудеться 
п’ятий міжнародний фестиваль 
ArtMeetings, який організовує 
польська фундація Eclectika під 
патронатом польського МЗС. 
Виступатимуть Ігор Бокс (Поль-
ща), Дуо Міро Тос(Словаччина), 
ЦезареДухновскі (Польща), 
Анжей Баєр (Польщі), Пйотр 
Дамасевіч (Польща), Петр Врба 
(Чехія), Вільям Совік (Швеція), 
Maчей Грабовський (Польща), 
Андре Ролінгхетен (Норвергія). 
Родзинкою програми стане гурт 
Fire! зі Швеції. У межах фести-
валю — майстер-класи, зокрема 
польської групи „Зроби Сам!“, 
виставки, кінематографічні про-
екти, конференції, дискусії.

За матеріалами інформагенцій

прем’єра

„Безодня“ між людьми, 
бо різні
Нова вистава режисера-постановника Ореста Огородника про те, що 

болить і не гоїться та опосередковано чи безпосередньо стосується 
кожного з нас, — з 8 вересня на заньківчанській сцені драматична прит-
ча „Безодня“. Схід і Захід, несхожі в цінностях і подібні, конфліктні до 
ворожості — реалістично, психологічно, драматично і з безліччю рито-
ричних запитань.

Список резонансних вистав Ореста 
Огородника — „Криза“, „Останній 
гречкосій“ та „Блазні мимоволі“ — до-
повнила ще одна постановка, в котрій, 
як і в попередніх, піднято актуальну 
тему сьогодення. Цього разу це вій-
на. І йдеться не стільки про те, хто її 
розпалив, а як бути простим людям, 
тут, на заході України, і там, на сході, 
чи можливий між ними, такими різ-
ними і в той же час схожими у своїх 
буденних прагненнях мати спокійне 
теперішнє, незруйнований дім, жи-
вих і щасливих дітей, продуктивний 
діалог. Щоб бодай уявити собі, як би 
ця комунікація виглядала, у „Безодні“ 
сходяться на сцені дві сім’ї — „теро-
риста“ Стасіка й Ларіси, яка втікає від 
нього з сином Толіком („пекло не може 
бути домом“), і „бандерівська“ родина 
Назара й Марії, в якій героїня випад-
ково опиняється. З одного боку — 
працьовитість, патріотизм, бажання 
ближньому „неба прихилити“, з друго-
го боку — „як наша збірна виграла — 
напитись від радості“, на дачі не город 
садити, а шашлики смажити, збреха-
ти, щоб не завдати шкоди насамперед 
собі, а не ближньому… Але позитивні 
на позір риси переходять у крайнощі 
жертовності, а за чужими нам, захід-

някам, цінностями є і свої ідеалістичні 
пориви (Ларіса вчилась у Львівській 
політехніці, коли проектувала мос-
ти, не думала, що їх підриватимуть 
бойовики, серед яких главою буде її 
чоловік), людські бажання (Стасік во-
лів не стільки вбивати, скільки життя 
кращого для родини). Вихід з безод-
ні непорозуміння пропонує дідусь: 
уся біда, вважає він, через те, що „не 
змогли разом сісти і хліба з’їсти, бо 
хтось хотів зробити нас ворогами“. 
Та чи не запізно їсти хліб і чи можна 
домовитись антагоністам? Чи любов 
молодих сильніша за ідеї старшого по-
коління? І, взагалі, можливо, „ще рано 
пам’ятник ставити на могилі — земля 
ще не вляглася“, тобто чи ще не зарано 
говорити мовою мистецтва про те, що 

триває, що для більшості 
й особливо тих батьків, 
які мають „папірець за-
мість сина“, є трагедією?

Фінальна прем’є-
ра 97-го театрального 
сезону (перший по-
каз відбувся 18 липня) 
оголила емоції гляда-
чів через сміх і сльози, 
у новому, 98-му сезоні 
вона теж виконуватиме 
свою функцію сприян-
ня катарсису. У вересні 
подивитись „Безодню“ 
матимемо нагоду ще 25 і 
30 числа.

Наталя ЯЦЕНКО
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litteris et artibus

Не тільки вчитися, а й грати, співати, 
танцювати
Вступ у виш — це насамперед продовження розпочатого у школі здобуття 
знань. Однак, крім цього, ще й нагода знайти спосіб власної творчої реаліза-

ції. Львівська політехніка має свій центр культури та дозвілля — в її Народному 
домі „Просвіта“ діє 12 колективів художньої самодіяльності, 8 з яких носять 
почесне звання „народний“, і 11 з них відвідувати може кожен студент, неза-
лежно від рівня музикально-вокально-хореографічної підготовки.

Соліст Опери, народ-
ний артист України Олег 
Лихач, акторка Націо-
нального академічного 
українського драмтеатру 
ім. М. Заньковецької, за-
служена артистка України 
Ірина Швайківська, ес-
традний співак, заслуже-
ний артист України Андрій 
Заліско… Усі в минуло-
му — політехніки, котрих 
поза навчанням вабила не 
вулиця, а музика: Олег Ли-
хач співав в „Аколаді“, Іри-
на Швайківська й Андрій 
Заліско — в „Гаудеамусі“. 
А після закінчення уні-
верситету їхня мистецька 
складова особистості пе-
реважила технічну.

Що творчому студен-
тові вибрати, де реалізува-
ти свій талант? Народний 
духовий оркестр, народ-
ний ансамбль бандуристок 
„Заспів“, народна хорова 
капела студентів „Гауде-
амус“, народний симфо-
нічний оркестр належать 
до найстаріших колекти-

вів — вони виникли ще 
в середині минулого сто-
ліття. У духовому й сим-
фонічному оркестрах, а та-
кож у камерному оркестрі 
„Поліфонія“ й народному 
камерному вокальному ан-
самблі „Аколада“ студенти 
грають і співають спільно 
з викладачами. Ансамбль 
естрадної пісні „Сузір’я“ 
й ансамбль бального танцю 
„Грація“ створені кілька 
років тому і є наймолодши-
ми колективами. Танцю-
вати можна і в шоу-балеті 
„Аверс“ та народному ан-
самблі „Вірність“. Остан-
ній має давні традиції та 
великий досвід гастролей: 
серед найсвіжіших вра-
жень — поїздка до Польщі 
в місто Бидгощ у рамках 
програми Erasmus+ й ви-
ступ у ролі гостя на XXVIII 
Бидгощській імпрезі му-
зичній (БІМ). Наступного 
року „Вірність“ поїде на 
БІМ як учасник — умовою 
виступу на цьому фести-
валі є наявність у колек-

тиву власного інструмен-
тального ансамблю, який 
у „Вірності“ колись був 
і який тепер вона хотіла б 
відновити. Ну а хто не має 
хисту ні танцювати, ні спі-
вати, ні грати, але любить 
сцену й драматургію, на 
того чекають у народному 
театрі-студії „Хочу“ — ці-
каві колоритні прем’єри 
й оплески глядачів забез-
печені.

Щоб потрапити у впо-
добаний колектив, потріб-
не насамперед бажання 
проводити свій час після 
пар змістовно й у колі тих, 
хто любить музику, спів, 
рух або сценічні перевті-
лення. Перший крок — 
зайти на Карпінського, 8 
(Народний дім „Просві-
та“), піднятися на п’ятий 
поверх і розповісти дирек-
тору Степану Шалаті чи 
його заступнику про свої 
наміри, залишити коорди-
нати і чекати на телефон-
ний дзвінок від керівника 
обраного колективу. Дру-

гий крок — прийти на про-
слуховування. Третій — 
почати ходити на заняття, 
репетиції, регулярно. Все, 
що буде потім — виступи 
на університетських свя-
тах, урочистостях міських 
і всеукраїнських, презен-
таційні поїздки за кордон, 
участь у фестивалях, — 
це вже приємні наслідки 
системної роботи.

До речі, якщо, подивив-
шись на список ансамблів 
і оркестрів, ви потрапили 
в стан буриданового віс-
люка (і рівноцінних при-
ваб тут не дві, а вп’ятеро 
більше!), то, знайте, що 
вихід є, і не у вигляді две-
рей за плечима, а в мож-
ливості відвідувати кілька 
колективів: наприклад, 
студентка ІМФН Кате-
рина Гладій співає в „Су-
зір’ї“, а також є учасницею 
„Поліфонії“ й народного 
симфонічного оркестру. 
Графік занять, які розпо-
чинаються о 16.00 — 18.00, 
буде укладено згідно з по-
бажаннями студентів, його 
повісять на стенді п’ятого 
поверху у „Просвіті“. За-
няття розпочнуться з пер-
шого вересня.

Наталя ЯЦЕНКО

першокурсник-2015
Тетяна Маслак, студентка першого курсу  

Інституту економіки і менеджменту, зі Львова:

„Політехніка — ланка між студентом 
і високооплачуваною роботою“

Львівська політехніка користується популярністю серед багатьох абітурієнтів, та й, загалом, 
у мене тут дідусь викладав понад сорок років, тато викладає, тож я з дитинства чула про 
цей університет. Надала перевагу йому ще й тому, що він — один із найстаріших у східній 
Європі, співпрацює з різними європейськими ВНЗ і уможливлює здобуття знань за кордо-
ном. Але найперше: Львівська політехніка — безпосередня ланка між студентом і високо-
оплачуваною роботою. Хочу успішно вчитися, саморозвиватися, відвідуючи різні тренінги, 
і вступити в аспірантуру. Сподіваюсь, що викладачі гідно передадуть нам свій досвід. Понад 
13 років займаюсь народними танцями, тому старатимусь поєднувати навчання із ними.
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навігатор

Знайомтеся — Львів!
Цей матеріал передовсім для 

першокурсників-нельвів’ян. 
Хоча, можливо, і першачки, для 
яких місто Лева є рідним, знай-
дуть щось нове для себе.

із політехніки…
Екскурсію варто розпочати із Музею 
історії Політехніки. Там побачите, 
які документи (як-от посвідчення 
про складені іспити) отримували 
ваші попередники у ХІХ ст., у яких 
умовах жили (фото гуртожитків), 
а ще, як виглядав головний корпус 
Політехніки у 1894 році (коли ще їз-
дили на возах)… Можна роздивитись 
і диплом почесного доктора Полі-
техніки видатної Марії Кюрі-Скло-
довської, світлини й портрети відо-
мих науковців, як Іван Левинський, 
Стефан Банах, і навіть шаржі на 
професорів. Музей показує історію 
Політехінки: від Технічної академії 
до Політехнічної школи, потім Полі-
техніки Львівської і Політехнічного 
інституту — аж до національного 
і самоврядного дослідницького уні-
верситету. Бачимо, як розвивався, 
розбудовувався заклад, які труднощі 
переживав у різні періоди. Скажімо, 
збережений статут Української ви-
сокої політехнічної (таємної) шко-
ли, матеріали про те, як гітлерівці 
розстріляли професуру, зросійщення 
інституту з 1960-го. Дізнаємось про 
трагічну долю вчених. І про видат-
них студентів, які стали символами 
національно-визвольної боротьби 
українців: Степана Бандеру, Катрусю 
Зарицьку, Романа Шухевича.

…в місто
Завідувач Музею історії Політехні-
ки, історик Анна Кос підказує, куди 
варто йти далі:

— Насамперед — на Високий За-
мок, звідки можна оглянути панора-
му міста, де є пам’ятний знак на честь 
Кривоноса. Тоді — до одного з най-
старіших храмів Львова (ХІІІ ст.) — 
церкви св. Миколая на вулиці Хмель-
ницького. Потім — спуститися з па-
горбів до площі Старий Ринок, що 
була свого часу центром торгівлі 
й де відносно добре збереглися різні 
житлові, палацові споруди. А тоді — 
на Личаків, де легко віднайти могили 

І. Франка, С. Людкевича, ін. У Льво-
ві працювало й жило багато видат-
них діячів, сюди приїжджали цікаві 
постаті, як-ось Е. Л. Войнич, А. Че-
хов, О. Кобилянська, Є. Чикален-
ко. Також тут певний час жив Юрій 
Горліс-Горський — автор книжки 
„Холодний Яр“, що схвилювала сус-
пільство, й Віталій Юрченко, який 
одним із перших написав мемуари 
про Соловецькі концтабори, 
видав їх у Львові. Можливі 
й тематичні екскурсії — пло-
щею Ринок, храмами Львова, 
Янівським кладовищем, 
де є Меморіал Україн-
ських Січових Стрільців. 
Нагадаю: цей рік є роком 
Митрополита Андрея 
Шептицького — ві-
домого релігійного 
діяча, який всіляко 
сприяв і розвитку 
української культури, 
був дуже відкритим до 
всіх людей.

У Львові найбіль-
ше в Україні пам’я-
ток архітектури 
й історії — 2500. 
З 1998 року історич-
ний центр міста — у списку Світової 
спадщини ЮНЕСКО. Та Львів — то 
не лише понад 750-літня історія, се-
редньовічні легенди, прекрасна ре-
несансна і барокова архітектура, що 
зачаровує місцевих і магнітом при-
тягує туристів. Так, Старе місто — 
це серце, однак не цілий Львів. Адже 
маємо забудову різних періодів, око-
лиці, кожну зі своїм „обличчям“. Та 
й у центрі виростають модерні бу-
дівлі, часом, хоч прикро, наче гриби 
на порозі дому… Як каже історик 
мистецтва Роман Яців, за дрейфу-
ванням Львова до „розцяцькованої 
території розваг для туристів“, за 
фестивальними розвагами важливо 
не загубити головних „культурних 
маркерів“, як Пінзель, Вірменський 
собор, Личаківський цвинтар, шедев-
ри Захарієвича, Левинського, Труша, 
Кульчицької й ін., постаті Франка 
і Шептицького…

Столиця Галичини — одне з най-
патріотичніших міст України, яке на-
зивають бандерівським. Душа його — 
безумовно, українська. Водночас тут, 
як у всякому прикордонні, впродовж 

багатостолітньої історії переміша-
лись різні культури, етноси: колись 
цими вулицями ходили італійські 
й турецькі купці, потужною були ві-
рменська та єврейська громади, по-
значилися австрійський і польський 
впливи, як і русифікація після при-
єднання Галичини до складу СРСР. 
Тому російська мова на вулицях су-

часного Львова, як і англійська 
(бо чимало туристів) — не 
дивина. А от після окупації 
Криму 2014-го тут сформу-
валась і кримськотатарська 
громада. Це різношерстя 
і творить унікальну атмос-
феру галицької столиці.

Не все у місті вам спо-
добається (і це нормаль-

но), щось — захопить 
і надихатиме (що 
прекрасно!). Кожен, 
зрештою, знаходить 
і любить своє місто: 
ранкове, свіже і ма-
лолюдне або галас-

ливе фестиваль-
не, чи вечірнє, 

розслаблене, де 
під ненав’язли-
ву музику п’ють 

каву, прогулюються закохані, а ти 
сідаєш на лавочку десь на вулиці Га-
лицькій, щоб вслухатись у серцебиття 
забіганого за день міста…

На мапі Львова є пункти, які вар-
то собі відзначити (підписатись на 
сторінки у соцмережах), бо там — 
цікаві зустрічі, презентації, диску-
сії. Це зокрема книгарня „Є“, Перша 
львівська медіатека, „Урбан-бібліо-
тека“, кав’ярня „У сусідів“.

Виставки — у Національному му-
зеї ім. А. Шептицього, Галереї мис-
тецтв, інших музеях і галереях. Май-
данчиком для студентської творчості 
є галерея Академії мистецтв. Кіно, 
крім кінотеатрів, дивляться у Львів-
ському кіноцентрі, в Парку культу-
ри, Кіноклубі Олега Яськіва; добрі 
й недорогі сеанси бувають і у Палаці 
мистецтв. Класична музика — в Опері 
та Філармонії (скоро фестиваль „Кон-
трасти“), сучасна — у клубах, рестора-
нах. А наразі готуймося до найбільшої 
книжкової події України — 22 Форуму 
видавців, який відбудеться у Львові 
9-13 вересня.

Ірина ШУТКА
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спортогляд

Раз-два-три — шикуйсь!
Ви у школі не любили фізкультури? А, можливо, причина в тому, що 
шкільний стадіон своїм виглядом не викликав позитивних емоцій, 

у дворі спортмайданчик заріс кропивою, а вчитель не відзначався 
педагогічним тактом? В університеті є підстави її полюбити. Та й поза 
ним, якщо докладатимемо зусиль — теж.

вчимось і тренуємось
Три навчальні спортивні корпуси 
з 14 спеціалізованими спортивними 
залами, басейн, стадіон, спортивна 
зона у Стрийському парку — те, що 
чекає на першокурсників Львівської 
політехніки, які хочуть дбати про 
свою фізичну культуру. Найбільш 
популярними для політехніків, згід-
но з інформацією Спортивного то-
вариства студентів „Гарт“, є секції 
з настільного тенісу, волейболу, бас-
кетболу, дзюдо й спортивної аеробі-
ки. Однак це не означає, що з інших 
видів спорту студенти не можуть от-
римати належної підготовки — змога 
підвищувати майстерність у високо 
кваліфікованих тренерів існує з 32 ви-
дів спорту. Індивідуальний підхід, із 
врахуванням особливостей навчаль-
ного процесу, практикується щодо 
тих студентів-спортсменів, які ма-
ють виїзди на змагання. Усі секційні 
заняття відбуваються після пар, а то 

й на вихідних, а в поїздку за медаля-
ми не зашкодить взяти підручники 
й конспекти — складати іспити, навіть 
якщо отримаєте чемпіонський титул, 
хоч і не за графіком, а таки доведеться.

Літні здобутки
Те, що навчання не завада спортив-
ним досягненням (зрештою, і на-
впаки — спорт не шкодить навчан-
ню, а робить підхід до нього більш 
дисциплінованим і зосередженим), 
свідчать результати останніх літніх 
універсіад. У ХІІ літній Універсіа-
ді України Львівська політехніка за 
сумою очок серед ВНЗ третьої кате-
горії за попередніми даними посідає 
перше місце, обігнавши НТУУ ХПІ 
й НТУУ КПІ. З початку і майже до 
середини липня уКореї проходила 
XXVII Всесвітня літня Універсіада, 
в якій брали участь львівські студент-
ки-політехніки — гандболістки На-
талія Савчин, Леся Смолінг й Олена 

Косик. Завдяки їм та їхнім колегам 
у матчі за 7 — 8 місце жіноча збір-
на України з гандболу з рахунком 
33:25 виборола перемогу у студенток 
з Китаю.

усе — в наших руках
Однак фізичне виховання не закін-
чується за порогом спорткомплек-
су університету. Щоб підвищити 
рівень залучення молоді до занять 
спортом, срібний призер Олімпіа-
ди-2000 з плавання Денис Силантьєв 
ініціював проект HELP SPORT, який 
покликаний визначити всі спортив-
ні об’єкти України, що знаходяться 
у занедбаному стані, привернути ува-
гу органів місцевої та центральної 
влади до них, щоб у майбутньому їх 
реконструювати чи відремонтувати. 
Проект підтримали відомі українські 
спортсмени, але й ви можете долучи-
тись до нього: сфотографуйте стан 
спортивного об’єкту у власному мі-
сті й надішліть світлини з описом на 
адресу сайту проекту http://helpsport.
in.ua/ — catalog@helpsport.in.ua. Висло-
вити свою небайдужість можна і в есе 
на тему „Я міг би стати чемпіоном, 
якби був стадіон (басейн, спортивний 
майданчик і т.ін.)“. Умови конкур-
су — на сайті.

Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Рух, сон і смузі — найліпші друзі
Давньогрецький філософ і математик Фалес Мілетський вважав, що якщо бла-

женство розуму полягає в знанні, то блаженство тіла — у здоров’ї. І навіть 
сучасні гедоніст чи професор цю істину не заперечать, коли в них починає болі-
ти зуб або голова. Мати ж два види блаженства одночасно для студента цілком 
реально, треба знати тільки певні правила і їх щоденно дотримуватись.

Сніданок таки з’їж сам. Обід 
і вечерю — теж. Між пара-
ми перекусити? Чому би 
ні. Але щось поживне й ко-
рисне — той же бутерброд 
для організму корисніший, 
ніж відчуття „смоктання 
під ложечкою“. Адже, за 
розрахунками ВООЗ, до-
бова потреба калорій для 
студента-першокурсника 
становить 2200 кКал — 
85 г білкової їжі, 75 г жиру 
і 400 г вуглеводів. І це все не 
годиться покласти до рота 
за одну вечірню трапезу — 

будуть перевантаження 
шлунка і неповноцінний 
відпочинок. Найпрості-
ший у приготуванні сму-
зі — густий напій з подріб-
нених у блендері фруктів, 
овочів, зелені, з додаван-
ням молока, води, меду, 
дуже тепер модний, бо 
легкий і вітамінний. Помі-
дор, огірок, кефір і припра-
ви або ягоди, молоко, мед, 
ваніль, інші смаколики — 
психологи навіть переко-
нані, що такі натуральні 
коктейлі є добрим засобом 

від стресу, якого у студент-
ському житті, особливо 
першокурсника, немало. 

Гіподинамія… З поя-
вою ком п’ю терів і збіль-
шенням кількості авто ця 
небезпека чигає на кож-
ного. Вберегтись від неї 
можна за допомогою пі-
ших і велопрогулянок, 
розминок і регулярного 
відвідування пар з фізич-
ного виховання, а в суботу 
й неділю — туристичних 
вилазок. Наголос на слові 
„регулярно“!

Навчання навчанням, 
але без відпочинку воно 
стає неефективним. І тоді 
дивишся в книжку чи мо-
нітор і бачиш… А це вже 
хто собі що уявив чи який 
сайт відкрив із сотні поси-
лань у соцмережах. Тому 
завершуємо читати все, 
навіть цю статтю, і йдемо 
дихати свіжим повітрям 
або спати, щоб новий день 
розпочати здорово.

Н. Я.
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Музичний 
струнний 

інстру-
мент

Частина 
світу

Прокат-
ний стан 
для об-

тискання 
сталевих 
зливків

Алігато-
рова 

груша
Людожер

Чарівна 
країна 
Баума

Тип ук-
раїнсько-
го літака

Ріка в 
Сибіру

Крісло 
монарха

Огран 
зору А У Д И Т О Р І Я

Столиця 
Галицько-

го кня-
зівства

Атмос-
ферні 
опади

Електрон-
на лампа

Бідняк, 
що 

бився з 
Одіссеєм

Слово, 
приду-
мане 

Едісоном

Форма 
рельєфу

Широка 
кора-

бельна 
шлюпка

Місце в 
пустелі з 
прісною 
водою і 
росли-
нами

В    І Т А Є
Непере-
борний 
нав’яз-
ливий 
страх

Болотис-
те місце, 
поросле 
мохом, 
травою

Риболов-
не зна-
ряддя

Бог сонця 
у давніх 
єгиптян

Держава 
у Пн. Аме-

риці

Черговий 
сторож в 
установі

Радіо-
активний 
галоген

Непря-
мий пода-

ток на 
сигарети

Спортив-
ний ін-
вентар 
футбо-
лістів

Гол у 
власні 
ворота

С В О Ї Х Одиниця 
площі 
землі

Хижий 
звір 

родини 
котячих

Адм.-полі-
тична 

частина 
Велико-
британії

Місто-
порт на 

річці Дон

Одна з 
коорди-

нат

Олімпій-
ський 

чемпіон Ч И Т А Ч І В

   З
Перша 
літера 

кирилиці Д Н Е М
Місце 

перетину 
двох 

вулиць

Задля 
нього 

лежать на 
пляжі

Ліжко від 
Феміди

Безбар-
вний газ

Прилад 
для виз-
начення 
швидко-

сті ко-
рабля 

Механізм 
для підій-

мання 
вантажів

Адміні-
стративна 
одиниця 
в Польщі

Міжна-
родна 
органі-

зація

Кунжут

Одиниця 
потуж-

ності ел. 
струму

З Н А Н Ь ! Ім’я української 
поетеси, авторки 
„Марусі Чурай“

Хижак 
родини 

котячих з 
Америки

Річка, 
на якій 
стоїть 
м. Бар

Розмінна 
монета 
Лаосу

Напис на 
кадрі в 
теле-

фільмі

Запален-
ня ске-
летних 
м’язів

Покрі-
вельний 
матеріал 
у вигляді 
дощечок

Верблюд-
гібрид

Рослина з 
волок-
нистим 

стеблом

Аеропорт 
у Парижі Нота

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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9 відповіді на кросворд, опублікований у числі 20-21
горизонтально: 5. Вітрина. 7. Ножівка. 10. Департамент. 11. Альтана. 
12. Циган. 14. Кадри. 15. Гекла. 17. Газетяр. 19. Компост. 21. Альфонс. 
24. Арлекін. 26. Кагал. 27. Софіт. 29. Ягода. 31. Переказ. 33. Аеронавтика. 
34. Балатон. 35. Малахіт.
вертикально: 1.  Вікторина. 2.  Кнопка. 3.  Монета. 4.  Екслібрис. 
6.  Родина. 8.  Істота. 9.  Статика. 13.  Натюрморт. 14.  Камарилья. 
15.  Гротеск. 16.  Аксакал. 18.  Заєць. 20.  Обшук. 22.  Льодостав. 
23. Агреман. 25. Індонезія. 28. Імпала. 30. Гагара. 31. Період. 32. Звичай.

J J J

Дівчата дуже неуважно 
читають казку „Попе-
люшка“. Вони дочитують 
до фрази „Попелюшка 
вийшла заміж за прин-
ца“ і закривають книжку. 
А далі написано: „Кінець 
казки“.
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пам’яті андрія павлиша
7 серпня 2015 року на 91 році життя після тяжкої тривалої хвороби відій-
шов в інший світ Андрій Олексійович Павлиш — ветеран війни і праці, на-
городжений за особисту мужність на фронті медаллю „За відвагу“, відо-
мий в Україні фінансовий працівник.

Андрій Олексійович народився 30 листопада 1924 року у м. Святилівка 
Глобинського району Полтавської області. 1946 року після закінчення кур-
сів перепідготовки фінансових працівників у м. Львові його скеровано на 
роботу у  Магерівський районний фінансовий відділ Львівської області. 
Тут зустрів свою майбутню дружину Любов, з якою у радості та щасті про-
жив довгих 67 років, виховавши двох синів — Анатолія і Володимира.

Андрій Олексійович здобував вищу фінансову освіту у Київському ін-
ституті народного господарства та Ленінградській фінансовій академії. 
Був вимогливим, принциповим і  справедливим керівником фінансових 
органів Магерова, Стрия і Львова. Чимало учнів вдячні йому за добру на-
уку. Він був великим життєлюбом, чимало років захоплювався садівни-
цтвом.

Висловлюємо глибоке співчуття першому проректорові Львівської по-
літехніки професорові Володимиру Павлишу й  усій родині, поділяємо її 
горе.

Нехай милосердний Господь упокоїть душу Андрія Павлиша у своїх не-
бесних оселях, там, де спочивають праведні.

Вічна пам’ять!

Ректорат і профком працівників 
Національного університету „Львівська політехніка“

експрес-оголошення
вважати недійсними втрачені доку-
менти: 
диплом УВ № 840972, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Гева Ан-
дрія Яковича;
диплом ЛБВЕ № 011, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Соболівського Віталія Петро-
вича;
диплом НВ № 897931, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Мельни-
ка Петра Дмитровича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кудренка Ігоря Михайловича; 
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гембар Оксани Іванівни;
студентський квиток № 10335396, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Типусяк Надії Олек-
сіївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кравчука Андрія Володимиро-
вича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гошівського Андрія Володими-
ровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Панчук Вікторії Вікторівни;
залікову книжку № 1405634, видану Наці-
ональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мазур Марти Федорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гинди Марка Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сурдука Івана Івановича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Кушніра Павла Олексан-
дровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Височина Василя Олександровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Яворської Камілли Богданівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кручиніної Катерини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Савчин Анни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кузьменка Сергія Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гусяк Ярини Романівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Столяра-Прокопчука Миколи 
Олександровича;
студентський квиток № ВК 08930629, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Якубського Бог-
дана Васильовича;
диплом спеціаліста ВК № 41727917, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Новосільської Марії 
Андріївни.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

виготовлення рекламного блоку  
на замовлення

Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з викорис тан-
ням матеріалів замов ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку 
матеріалів редак цією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакці-
єю до виготовлення кінцевого зразка — 
350 грн.

система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох публі-
кацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами —  
10 днів до виходу газети.

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

Телефон (032) 258-21-33.  
E-mail: info@polynet.lviv.ua

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижневик „Аудиторія“ на 2015 рік 
через відділення „Укрпошти“.

передплатний індекс 35004 .
Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.


