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Чи потрібно в школі вивчати твори
живих письменників?
Широкий резонанс громад
ськости викликали наміри
міністра освіти і науки
Дмитра Табачника внести
зміни в шкільну програму
із зарубіжної та української
літератур та української
історії. На його переконання,
зокрема, у школі не варто
вивчати твори живих українських письменників.
На думку фахівців, це непра
вильно. Від такого нововведення курс літератури збідніє. На думку громадськополітичних діячів, письменників, непересічних
особистостей — збідніє все
суспільство. Адже в українській школі діти вивчають
не тільки історію української
літератури, а й сучасний
літературний процес.
До прийняття Україною
незалежности україн
ська молодь не вивчала
репресованих, знищених
комуністичним режимом
письменників, письменни
ків української діяспори.
Якщо тепер ще не вивчати
сучасних — Ліну Костенко,
Івана Драча, Бориса Олійника, Романа Іваничука,
Юрія Мушкетика, Оксану
Забужко, Юрія Андруховича, твори яких не тільки
є блискучими зразками
красного письменства, але й
несуть світло віри і правди,
чесности і моралі, Божої та
історичної справедливости,
то зі шкільної лави виходитимуть недоосвічені люди.
А неосвіченою країною
легко маніпулювати.
Зрозуміло, що школа не
може охопити все і всіх, але
найяскравіші постаті, які
мають свій стиль, особливе
естетичне чуття і порушують
важливі проблеми суспільства в цілому і людини
зокрема, не можуть бути
вилученими зі шкільної програми. Так вважають респонденти, яких ми опитали.

Таня Денисова, студентка другого курсу Інституту хімії та хімічних технологій
Львівської політехніки:

„Ми повинні знати сучасних українських
письменників!“
Сьогодні є багато прекрасних письменників. Чекати поки вони помруть, щоб включити їхні твори в шкільну програму, — абсурдно.
Недавно із задоволенням прочитала Оксану Забужко. Ліна Костенко — взагалі геній. Ми повинні знати сучасних українських письменників!

Назар Ратушинський, випускник Інституту архітектури Львівської політех
ніки:

„Така реформа призведе до отупіння нації“
Дещо з сучасної літератури в школі читати зарано, але вибрані твори — треба обов’язково. Андрухович цікаво пише, Любко Дереш…
Не уявляю, як можна викинути зі шкільної програми Бориса Олійника
і Ліну Костенко. Це призведе до отупіння нації.

Дзвінка Степаняк, студентка першого курсу Інституту інженерної механіки
та транспорту Львівської політехніки:

„В школі закладаються основи світогляду
і культури“
Звичайно, треба, щоб у школі вивчали живих класиків. Студенти
мало купують книжок для читання, а в школі діти вчать те, що пропонують, щоб мати базові знання, в тому числі і з літератури.

Віктор Сокрута, економіст „Компанії „БК“, викладач танго:

„Забрали живих, заберемо й мертвих?“
Я будував би навчання на основі вивчення літературних шкіл і течій, а
на основі цього вже коротко подавав би конкретику — письменників
і рекомендовану для читання літературу. Ідеї міністра Табачника
можна трактувати як підґрунтя для маніпулювання і підміни понять, коли заодно з „живими класиками“ з підручників потихеньку
„забиратимуть“ і мертвих.

Орест Лаврів, аспірант першого року навчання Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Однозначно, що потрібно!“
Мені здається, новий міністр вважає, що має право визначати письменницькі таланти, але ж він не фахівець в українській літературі.
Твори класиків, однозначно, треба вивчати, незалежно від того,
коли вони жили і чи живуть сьогодні.
Міркувала й опитувала Софія МАТВІЇВ
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звіти — вибори

Світлина Тетяни Пасович

Орестович зауважив, що його минулорічна критика позитивно вплинула на
молодих учених: за останній рік вони
стали активніші у конкурсах на ґранти,
у конкурсах для молодих науковців
тощо, а головне — провели масштабний фестиваль науки. Важливо також,
що спільну мову знайшли два крила
молодої науки Політехніки — Рада
молодих учених та комісія з науки
та організації навчального процесу
Колегії та профкому студентів та аспірантів університету.
Олексій Ланець прозвітував за
рік успішної роботи на посаді голови
Ради та склав повноваження у зв’язку
з досягненням 35-річного віку. За
пропоновану ним безальтернативну
кандидатуру наступника — Богдана
Марковича (Інститут прикладної математики та фундаментальних наук) —
проголосували 33 делегати (тобто усі
присутні одноголосно).
Т. П.

М

инулого четверга відбулася
звітно-виборна конференція
Ради молодих учених Львівської політехніки.
Учасників заходу привітали проректор із соціяльного розвитку університету Богдан Моркляник та заступник проректора з наукової роботи
Орест Лозинський. Зокрема, Андрій

для здоров’я політехніків

Медпункт — у першому
навчальному

Ірина Фаріон
отримала
грамоту УПЦ КП
Українська Право
славна Церква
Київського
Патріярхату на
городила україн
ського мово
знавця, доцента
Національного
університету
„Львівська
політехніка“,
члена політради Всеукраїнського
об’єднання „Свобода“ Ірину Фаріон
грамотою за наукову діяльність,
зокрема за працю-дослідження
„Отець Маркіян Шашкевич — україн
ський мовотворець“.
Грамоту на знак благословення за
щиру працю на користь Святої
Церкви Христової підписав Єпископ
Сумський і Охтирський Мефодій.
— Маркіян Шашкевич — один із тих,
хто трапився на дорозі нашої мови
і їй стало легше від того, що він
народився, бо він усе своє життя
вклав у дуже просту тезу „Замало
знати — треба переживати“. Ця
молода особа хотіла абсолютно аксіоматичних речей: говорити усюди
українською, писати українською,
реформувати український правопис,
аби українська мова функціонувала
в усіх державних сферах. На превеликий жаль, це хотіння актуальне
до сьогодні. Коли я побачила, наскільки високовольтним було його
хотіння, мені захотілося проникнути
у серцевину його життя, — сказала
Ірина Фаріон.
Наталія ПАВЛИШИН

фан-зона
Світлина Ірини Шутки

инулого тижня, напередодні
Дня медпрацівника, у першому навчальному корпусі відкрили
медпункт.
На відкритті були присутні проректор Богдан Моркляник, начальник
відділу молодіжної політики та питань
соціяльного розвитку Володимир Залуцький, головний лікар 10-ї міської
лікарні Василь Данчак, завідувачка
поліклінічного відділення № 1 Надія
Середоха, представники університетської Колегії та профкому студентів і
аспірантів. Як належить, перед початком функціонування медпункт освятили: ритуал провів голова Центру
студентського капеланства о. Богдан
Грушевський.
Тепер за необхідности студенти
чи працівники Політехніки можуть
звертатися в медпункт щодня з 10.00
до 16.00. Завідувач медпункту Агнеса
Петрівна Дмитрук, фельдшер здоровпункту 10-ї міської лікарні Львова,
надасть першу медичну допомогу
кожному, хто цього потребуватиме.
Як зазначає Володимир Залуцький, наступного навчального року
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нагорода за працю

Рада молодих вчених
змінила керівника

М

[nota bene!]

Для перегляду
Чемпіонату світу
з футболу

в університеті запрацює ще один
медпункт — на кафедрі фізвиховання.
Ірина ШУТКА

У Львові до 11 липня функціону
ватиме фан-зона для перегляду
матчів Чемпіонату світу з футбо
лу, який саме проходить у ПАР.
Місце перегляду футбольних
поєдинків — площа перед ЛНУ
ім. І. Франка.
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творча лабораторія

С

коротко

У рамках живописно-пленерної
практики

туденти першого курсу Інституту
архітектури Львівської політехніки,
котрі вивчають реставрацію творів
мистецтва, відкрили виставку іконопису в середній школі села Підберізці,
що неподалік Львова.
А почалася дружба школярів і студентів два роки тому на реставраційному
пленері у Підберізцях. Там і народилася
думка взяти шефство над місцевими
школярами й організувати для них творчий гурток, тим паче, що діти були вже
двічі на виставках студентських робіт у
Львівській політехніці. Їм сподобалася
техніка малювання на склі й вони захотіли самі навчитися цього мистецтва.
Втілити ідею в життя студентам допомогли старший викладач кафедри
дизайну та основ архітектури Інституту
архітектури Віолета Радомська, Юлія та
Ярослав Кіндзери. Тож нині школярі не
лише оглядають роботи своїх старших
колег, а й самі пробують свої сили у малюванні на склі.
— Коли у школі ми відкривали виставку студентських робіт, котра, до
речі, триватиме до кінця літа, то мали на
меті познайомити дітей із традиційними

видами мистецтва й допомогти їм відчути своє коріння, — говорить Віолета
Радомська. — Цього літа така співпраця
триватиме під час студентської практики, в рамках живописно-пленерної
практики. В актовій залі школи наші
студенти виконуватимуть стінопис за
мотивами стінопису Модеста Сосенка.
Я давно цікавлюся творчістю цього
відомого львівського сецеїста, керую
громадським ТЗоВ „Творча лабораторія
ім. Модеста Сосенка“. А в Підберізцях
є історична пам’ятка — церква Архистратига Михаїла, яку збудувала відома
фірма професора Львівської політехніки
Івана Левинського. Стінопис у ній, під
опікою Андрея Шептицького, зробив
Модест Сосенко.
На прохання громади села Віолета
Радомська реставрувала дві ніші в прицепті місцевої церкви. Звичайно ж, до
цієї роботи залучала й своїх студентів.
Сама ж отримала за цю реставрацію
ґрант від фонду „Україна-3000“, який
допоможе їй реалізувати ще один проєкт — створити у Підберізцях музей
Модеста Сосенка.
Катерина ГРЕЧИН

молода наука

Дискусії в Пороховій вежі

У

Міжнародній конференції „Проблеми дослідження, збереження та
реставрації історичних фортифікацій“
узяли участь молоді науковці зі Львова,
Харкова, Польщі, США.
Конференція відбувалася 3 — 4 червня. Її організатори — Український національний комітет міжнародної ради
з питань пам’яток визначних місць ICOMOS, кафедра реконструкції і реставрації
архітектурних комплексів Політехніки,
Історико-культурний заповідник „Тустань“.
У конференції взяли участь молоді
науковці — студенти та аспіранти. Цікаво, що дослідженнями архітектурних
пам’яток України в Морегедському
університеті, що в штаті Кентукі (США),
опікується професор історії, який має
українське походження, Андріян Мандзій.
Серед найцікавіших доповідей було
дослідження про локалізацію давніх
укріплень палацу Фредра у с. Вишня
Городоцького району, яку вивчав четвертокурсник ІАРХ Андрій Крупа. А студенти,

які родом із Хмельниччини, — Катерина
Сінькова і Галина Сєрбіна — дослідили Бакотський скельний монастир.
Володимир Бевз вивчає вежі і башти.
П’ятикурсниця Наталя Льода розповіла
про оборонні елементи в архітектурі
дзвіниць, а її колега Катерина Гапаляк ―
про проблеми локалізації укріплень в
с. Більчому-Золотому на Тернопільщині.
Цікава доповідь і Максима Швеця, що
вивчає Снятинський замок.
Варті уваги і доповіді аспірантів.
Тарас Піняжко з Політехніки дослідив пам’ятки оборонної архітектури
кін. XVIII — сер. XIX ст. Його колега
Мар’яна Каплінська — укріплення Жидачева, а Назар Ратушинський — єзуїтську
хвіртку у Львові. Молодий науковець із
Харкова Назар Божинський вивчає оборонні споруди Східної України.
Наступного дня учасники конференції мали екскурсію до села Урича, на Сколівщині, де ознайомилися з наскельною
фортецею Тустань.
Ірина МАРТИН

Головне управління освіти та на
уки ЛОДА знову очолив Михай
ло Брегін. Відповідне розпорядження підписав голова ЛОДА
Василь Горбаль. Попередній
начальник управління Павло
Хобзей добровільно написав
заяву на звільнення у зв’язку
з переходом на иншу роботу.
Відбулись основні сесії ЗНО з
української мови та літератури,
іноземних мов, біології, геогра
фії та математики. Вчора та нині
відбувається тестування з історії
України. Громадянська мережа
„Опора“ відзначила, що зміни
до цьогорічних Умов прийому
до вишів України могли вплинути на явку абітурієнтів під час
основних сесій тестування. Зокрема, тестування з української
мови та літератури передумали
складати 51780 особи, через
що державний бюджет втратив
майже 3,5 млн. грн. Найвища
явка (91%) була у Львівській області, найнижча — в Луганській.
У тестуваннях з іноземних мов
узяло участь 87,7% від загальної
кількости зареєстрованих абітурієнтів. На тестування з біології
з’явилося 86% випускників, на
ЗНО з географії — 84,7%.
Голова ЗНЦ НАН України Зеновій
Назарчук підписав угоду про
співпрацю з головою Терно
пільської облдержадміністрації
Ярославом Сухим та голо
вою Тернопільської облради
Олексієм Кайдою. Крім цього
документу, сторони завізували
також Програму про співпрацю до 2015 року, повідомляє
прес-служба ЛОДА. Учасниками
заходу стали також директори
науково-дослідних інститутів та
ректори провідних вишів Львівської та Тернопільської областей.
Львівська і Томська області (РФ)
обмінюватимуться студентами,
повідомив у коментарі Генеральний консул Росії у Львові
Євгеній Гузєєв після зустрічі
заступника мера Томська Олександра Мельникова з представниками Львівської політехніки
та ЛНУ ім. І. Франка.
За матеріялами zaxid.net,
УНІАН, ГМ „Опора“

[СТУДІЇ]

ч. 19 (2699)
17 — 23 червня 2010

5

з перших уст
а черговому засіданні Вченої ради Львівської політехніки першим на порядку денному було питання „Роз
Н
виток наукових досліджень та прикладних розробок із залученням позабюджетних коштів, якість виконання
робіт та впровадження результатів“.

Нерозривність ланцюга інноваційного процесу:
фундаментальні дослідження —
прикладні розробки — впровадження
Наукові дослідження
фінансують з різних
джерел
― Важливим критерієм для дослідницьких університетів є співвідношення позабюджетні кошти/кошти
держбюджету (мінімум 1:1), — наголосив проректор з наукової роботи
університету Зорян Піх. — У Львівській
політехніці цей показник в останні
роки стабільний — 1,5. Тобто якщо наукових робіт за кошти ДБ виконано на
близько 7,5 млн. грн., то позабюджетних коштів з різних джерел залучено
майже 10,6 млн. грн.
Обсяг залучених коштів, багатоканальність фінансування наукових
досліджень, їх різноманітність є ознакою життєздатности університету, потенціялу до реалізації інноваційного
прогресу у науковій і освітній сферах та
передумовою повноцінної автономії
університету.
Виконання наукових робіт при їх фінансуванні з різних джерел має свою специфіку, мету, кількісні і якісні результати.
Але виконання цих робіт тісно пов’язане
між собою, працює на загальний результат. Обидва напрями фінансування науки
реалізуються науково-педагогічними
працівниками, штатними науковцями,
аспірантами, докторантами, студентами і
є важливим чинником у розвитку потенціялу Політехніки, формування бюджету,
інтеграції освіти і науки.
Позабюджетні кошти виконують
такі функції: виконання досліджень і
розробок, послуг на потреби замовника; розвиток міжнародного науковотехнічного співробітництва; залучення
молодих науковців, студентів і аспірантів; фінансова підтримка науковців.

Структура позабюджетних
коштів і їх значення для
університету
Позабюджетні кошти університет
одержує за виконання госпдоговірних робіт (науково-дослідні та

дослідно-конструкторські роботи
(НДДКР) і науково-технічні послуги);
за грантами Президента України; за
угодами з Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД);
за держзамовленням на розробки з
найважливіших новітніх технологій;
за державними цільовими програмами; спільні міжнародні проєкти
під егідою МОН України; в межах
міжнародного науково-технічного
співробітництва.
Проректор навів дані з госпдоговорів за 2009 рік. Зокрема: виконано 399
госпдоговорів (з них завершено 198)
загальним обсягом 10 589 700 грн.
Найбільші обсяги госпдоговорів виконали НДКІ „ЕЛВІТ“ (ІКТА), СКБ ЕМС
(ІЕСК).
Під час виконання робіт за госпдоговорами науковці стикаються з
певними перешкодами: недосконалість законодавства (неможливість
передоплати при закупівлі матеріялів на початку виконання угоди),
періодичні затримки документів
у казначействі; тривала тендерна
процедура при закупівлях; неможливість мати банківський рахунок для
спецкоштів.

Міжнародна
співпраця
В науково-дослідній галузі Львівська
політехніка співпрацює з Румунією,
Польщею, Литвою, Австрією, ФРН,
Болгарією, Росією, Іспанією тощо.
2009 року науковці Львівської політехніки виконували 10 спільних проєктів під егідою МОН, 6 госпдоговорів
на замовлення закордонних фірм та
установ, 15 грантів та проєктів від
міжнародних фондів та організацій, 6
індивідуальних грантів на стажування
та проведення досліджень. Обсяг
виконаних робіт становить близько
3 млн. гривень, у тому числі з міжнародних грантів та проєктів — близько
2 млн. грн., з міжнародних госпдоговорів — близько 800 тис. грн., зі
спільних проєктів під егідою МОН —
270 тис. грн.

Основна вимога — якість
Питання якости однаковою мірою
стосується наукових розробок за кошти
ДБ та позабюджетні кошти.
― Ми маємо прагнути до проведення фундаментальних досліджень
на високому науковому рівні та відображення результатів у рейтингових
міжнародних журналах, монографіях
та захистах дисертацій, — акцентував
Зорян Григорович. — Щодо якости
прикладних досліджень, то оцінкою
тут має стати реальне впровадження
результатів у виробництво. Такі роботи
обов’язково мають супроводжуватися
отриманням патентів, а також приносити реальні гроші. При виконанні НДР на
всіх етапах, починаючи з планування,
слід дбати про реалізацію результатів.
Дуже важливо забезпечити нерозривність ланцюга інноваційного процесу:
фундаментальні дослідження — прикладні розробки — впровадження.
Виконання робіт на такому високому рівні можливе тільки компактними, ефективними колективами,
укомплектованими штатними науковцями з залученням молодих науковців, аспірантів, студентів. Тільки тоді
можна очікувати вагомих результатів,
залучення коштів з инших джерел,
формування сильних наукових груп,
здатних до співпраці з иншими науковими підрозділами і створення
наукових центрів.
Відповідно до Наказу МОН № 407
від 13.05.2010 з 2011 р. університет
має право самостійно формувати
тематичні плани фундаментальних
досліджень, що вимагає збільшення
відповідальности за ефективне використання коштів, гарантування високої якости досліджень і є пробою на
готовність до автономії: формування
нових підходів та критеріїв при самостійному визначенні тематики проєктів
і обсягів фінансування. Все це спонукає
нас до чіткого визначення пріоритетів,
формування сильних, ефективних,
правильно організованих наукових
груп і центрів.
Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ
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новітні технології
ень медичного працівника, який припадає на 20 червня, спонукав нас з’ясувати, що таке телемедицина? У
Д
чому її цінність і які перспективи? Чи є вона в Україні, і як наші фахівці, зокрема політехніки, долучаються
до розвитку цієї галузі?

Ви занедужали? Увімкніть комп’ютер…
Що таке телемедицина
Сучасні технології — всюдипроникні.
Даючи нам змогу ігнорувати фактори
відстані й часу, вони спрощують, пришвидшують вирішення багатьох проблем, дозволяють ефективніше задовольняти наші потреби. І це особливо
важливо, коли йдеться про людське
здоров’я та життя. Технологічні досягнення стали невід’ємою частиною
лікувально-діягностичного процесу,
наукових досліджень, медичної освіти.
Відтак з’явилася окрема галузь, покликана надавати медичні послуги за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій, — телемедицина.
Її зародки вбачають на початку
ХХ століття — у намаганнях надати
медичну допомогу через канали телефонного, телеграфного, пізніше радіо- й
телезв’язку. Нині ж у світі реалізовуються сотні телемедичних проєктів.

Сфера застосування
Цінність телемедицини — насамперед
у можливості надання медпослуг на
відстані (у віддалені чи важкодоступні
місця проживання, у зони катастроф),
перманентного моніторингу стану
хворого. Найчастіше наголошують на
потенціялі телемедицини як дистанційної діягностики, що передбачає
обмін медінформацією, реєстрацію
фізіологічних і біохімічних параметрів
організму й пересилання цих даних
лікареві, який на їх основі й встановлює
діягноз і призначає лікування.
Проте телемедицина не обмежується діягностуванням; це й медичні
консультації, відеоконференції, консиліюми; з нею також пов’язують теленавчання і створення інформаційних
баз (із важливою медінформацією про
пацієнтів). Але наповнення таких баз і
їх захист — це справа комп’ютерників.
А от терен роботи для фахівців із
телекомунікаційних, інформаціних технологій — це розробка, використання
телемедичної техніки й технологій,
які в системі телемедицини є важливим посередником між пацієнтом і
лікарем. Йдеться про телемедичні
системи (ТМС) — складний симбіоз
діягностичного обладнання, потужних
комп’ютерів, програмного забезпе-

чення й засобів телекомунікації, який
дозволяє нагромаджувати медичні дані
(зображення, біосигнали і т. д.), пересилати їх лікареві тощо.

А як в Україні?
Впровадження телемедицини в Україні
розпочалося не так давно. 2007 року
було створено Державний клінічний
науково-практичний центр телемедицини МОЗ України (Київ). Його
мета — надання висококваліфікованої
комплексної консультативної медичної
допомоги населенню за допомогою
новітніх інформаційних і телемедичних технологій, їх розробка, апробація
тощо. Центр уже провів ряд телеконференцій між Києвом та иншими українськими містами і навіть із німецьким
Аугсбургом.
Важливим кроком у впровадженні
темедицини стало підписання між
МОЗ, представництвом ООН в Україні
й компанією МТС меморандуму, який
передбачає створення національної
телемедичної мережі, що має наблизити високоспеціялізовану допомогу
до кожного українця, де б він не знаходився.
Але якщо в провідних клініках великих міст (Київ, Харків) телемедицину
використовують і якщо між деякими
закладами країни зв’язок вже налагоджений, то в областях умов для такої
комунікації загалом поки що немає.
Словом, працювати є над чим, причому
не лише в практичній площині, а й у методичній, законодавчій (нормативноправова база саме формується).
Є у нас і громадські ініціятиви у
справі розвитку телемедицини. Наприклад, діє Асоціяція розвитку української
телемедицини й електронної охорони
здоров’я, що проводить науковопрактичні форуми, бере участь у виданні спеціялізованого журналу тощо.

У Політехніці
Телемедицина не залишилася поза
увагою львівських політехніків. Нині
деякі студенти слухають курси „Телемедицина“, „Екстренна телемедицина“.
Це „молоді“ курси і, як зауважує професор кафедри електронних засобів
інформаційно-комп’ютерних техно-

логій Юрій Романишин, це фактично
початки роботи в цьому напрямку.
Доцент кафедри телекомунікацій
Роман Колодій, що викладає екстренну
телемедицину, пояснює:
— Щодо телемедицини, фахівці з
телекомунікацій насамперед мають
забезпечити канал зв’язку, передачу
через нього достовірної та високоякісної авдіо- й відеоінформації (зображень УЗД, рентгенографії тощо).
Якщо мова про віддалені регіони, слід
передбачити радіодосяжність пунктів
медичної допомоги й оснащеність їх
відповідною технікою. Науки як такої
тут нема, йдеться швидше про складні
технічні рішення.
Певні напрацювання в галузі телемедицини є на кафедрі ЕЗІКТ. Так, доцент Тетяна Смердова вже два роки
читає курс „Телемедицина“, а от серед
наукових зацікавлень доцента Григорія
Васьківа — ТМС. Йдеться про створення системи, яка дасть можливість
адаптувати звичайні ПК, засоби зв’язку
лікарень, поліклінік і наявне медичнодіягностичне устаткування (зокрема на
базі Львівського обласного клінічного
діягностичного центру).

Перспектива
Розвиток ТМС і телемедицини загалом
актуалізується для Львова й України з
наближенням „Евро- 2012“. Є й инші
цікаві ідеї. Скажімо, одна з дипломниць
Романа Колодія вивчала проблему організації вздовж великих трас системи
мобільних діягностичних комплексів із
високим технологічним рівнем оснащення. Загалом можливості телемедицини дуже широкі, аж до дистанційного
обстеження (управління апаратурою
під час діягностичних маніпуляцій) й
телехірургії (хірурхічне втручання за
допомогою дистанційно керованої
робототехніки).
Звичайно, телемедицина потребує
коштів, але в кінцевому результаті, наголошують оглядачі, вона дозволить
раціональніше використовувати людські та матеріяльні ресурси. Ця перспективна галузь має очевидні плюси як для
лікарів, так і для центрального об’єкта
всієї системи охорони здоров’я ― суспільства, громадянина.
Ірина ШУТКА
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persona grata
викладач кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів Алла Михайлівна МартинюкСдватарший
Медвецька у шкільні роки мала талант до математики. Водночас любила малювати. Тому вирішила, що ці
захоплення — математику і малювання — вона вдало поєднає, коли стане архітектором
Покликання — досліджувати пам’ятки
архітектури

Враження
дитинства
Вважається, що на формування людини найбільше
впливають перші роки її
життя, оточення, атмосфера, в якій вона зростає.
Пані Алла народилася і
виросла на Тернопільщині,
в містечку Озеряни, що
згодом отримало статус
села. Від мами, вчительки
математики, їй передалося
захоплення точними науками. Алла перемагала
в районних олімпіядах із
математики, здобувала
високі результати в обласних. У випускному класі
отримала письмові запрошення зі Львівського університету ім. І. Франка та
Харківського університету
на пільгових умовах стати
студенткою математичних
факультетів цих вишів.
Запрошення знехтувала,
однак для неї очевидністю
залишається те, що математика — цариця всіх наук.
Уже коли навчалася на підготовчих курсах, математики дивувалися, чому вона
обирає архітектуру.
Змалку її цікавило, як
зводять будинки. На вибір
майбутнього фаху вплинуло і те, що в шкільні роки
побувала на екскурсіях у
багатьох цікавих місцях.
Їй запам’яталася архітект у р а Ч о р т ко в а , С ка л и Подільської, Теребовлі,
Бучача, Кришталеві печери
коло Кривчого, ландшафт
Поділля. Вона також була
учасницею туристичних
таборів. Пригадує, як у
таборі коло Ясині, що на
Івано-Франківщині, її вразили дерев’яні споруди. На
формування смаків також
вплинула архітектура австрійської будівлі школи,

в якій навчалася, неоготичний костел рідних Озерян,
розповіді про історію свого
містечка.

Реалізуватися
професійно
Пані Алла пригадує, як
сестра знайшла оголошення в газеті про те, що
у Львівській політехніці на
будівельному факультеті
готують архітекторів. Тому
дівчина, закінчивши школу
із золотою медаллю, вирішила їхати до Львова.
Місто зустріло її особливою архітектурою.
На відмінно склавши
малюнок і креслення,
Алла Медвецька стала
студенткою спеціяльности “інженер-архітектор“
будівельного факультету.
Однак уже невдовзі в Політехніці створили архітектурний факультет.
Алла була сумлінною
студенткою. Майже всі іспити складала на відмінно.
Коли 1975 року з відзнакою закінчила Політехніку,
про аспірантуру не думала,
адже було щире бажання
реалізуватися як фахівець.
Тому за скеруванням почала працювати науковим
співробітником дирекції
Історико-архітектурного
заповідника у Львові. Відразу ж із головою поринула
в роботу, почала досліджувати пам’ятки архітектури,
працювати в архівах, бібліотеках. Коли споруджували
пам’ятник І. Федорову,
Алла Михайлівна виявила
залишки двох оборонних
ліній міста і залучила до
рятувальних досліджень
своїх колег та археологів.
Через два роки завідувач кафедри містобудування Андрій Рудницький

запросив свою обдаровану
випускницю на посаду
асистента. Попри насичений графік, вона продовжувала досліджувати питання
реконструкції та реставрації історичних пам’яток,
історико-архітектурних
комплексів. А згодом перейшла працювати на новостворену кафедру реставрації і реконструкції
архітектурних комплексів.
У ті роки вона намагалася вступити до аспірантури, що було дуже
непросто. 1985 року стала
аспіранткою Московського
центрального науководослідного інституту містобудування. Навчання затягнулося через декретну
відпустку, а коли розпався
Союз, виникло питання
платного навчання, тому
аспірантуру Алла Мартинюк не закінчила.

Задля міста,
що стало рідним
Ще в дирекції Історикоархітектруного заповідника почала досліджувати
добу ренесансу в архітектурі. Свого часу виграла
ґрант фонду Швейцарії на
дослідження цієї тематики. Їй вдалося побувати
в місцях, де народилися
будівничі, що зробили вне-

сок в ренесансну архітектуру Львова, опублікувати
багато статей. Практично
давно готова кандидатська
дисертація, однак Алла
Михайлівна не поспішає,
адже це не є її амбітною
ціллю.
На сьогодні Алла
Мартинюк-Медвецька
бере участь у багатьох наукових конференціях, готує
до них своїх студентів. Вона
викладає студентам архітектурне проєктування,
теоретичні основи розвитку історико-архітектурних
ансамблів, типологію і
класифікацію історикоархітектурної спадщини.
Студентів вона вчить любити і поважати пам’ятки
давнини, досліджуючи,
дбати, щоб нові втручання
були малопомітні й лише
підкреслювали історичне
значення споруди.
Алла Михайлівна є
куратором групи, сама
любить бувати в нових
місцях і студентам часто
проводить екскурсії, наголошуючи на цінності
історико-архітектурних
пам’яток. Вона також читає
лекції на курсах екскурсоводів у краєзнавчому
центрі „Паломник“. Часто
долучається до архітектурних вивчень недосліджених об’єктів. Як свідома
мешканка особливого міста входить до Товариства
шанувальників Львова.
Цікавиться духовним розвитком людини, малює,
вишиває, плете з бісеру,
вирощує квіти. І мріє дослідити своє генеалогічне
дерево, яке, цілком ймовірно, може належати до
давнього роду Медвецьких
(Медведських).
Ірина МАРТИН
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письменник і час
Львівській політехніці в рамках тижня книги відбулася зустріч з письменником Романом Іваничуком. Майстер
У
слова запевнив, що не встане з-за столу, допоки в руках триматиме ручку. А до писання його надихають
зустрічі з людьми та ручки, які йому дарують близькі люди

Словом боротися за Україну
навчався в Коломийській гімназії, там,
де свого часу вчилися Л. Мартович,
М. Черемшина, Д. Павличко. Багато
випускників цієї гімназії були воїнами
УПА.

Світлина Ірини Мартин

Про ідеали та книжки

Про себе
Не один раз ми мали честь і щастя вітати у стінах Політехніки письменника,
державника, борця за національну
ідею, першого голову Товариства української мови ім. Т. Шевченка, людину,
яка своєю невтомною працею, могутнім талантом, своїм віщим словом піднесла українську націю, увічнила наш
дух десятками дивовижних книг. Його
ім’я знає кожен українець, не кажучи
вже про те, що читав бодай одну його
книжку.
Кажуть, щоб зрозуміти поета чи
художника, треба побувати на його
батьківщині. До цього можна додати:
і зустрітися з ним наживо, послухати,
поспілкуватися.
Проректор Політехніки А. Загородній урочисто відкрив зустріч, а директор Міжнародного Інституту освіти,
культури і зв’язків із діяспорою Ірина
Ключковська та голова „Просвіти“
університету Христина Бурштинська
привітали гостя. Актори театру-студії
„Хочу“ Софія Чума, Василина Довга і
Роман Біль прочитали уривки з творів
письменника. І ось маестро в дружній,
доброзичливій атмосфері починає
розповідати про себе.
Ріс у звичайному селі Трачі, що на
Івано-Франківщині, у звичайній хліборобській, але освіченій сім’ї. Батько —
вчитель місцевої школи. Як педагог він
виплекав п’ятнадцятеро вчителів, двох
професорів і одного письменника —
власного сина. Згодом Роман Іваничук

Від багатьох своїх ровесників Роман
Іваничук відрізнявся тим, що багато
читав, тому охоче позичав книжки
своїм друзям. А ще батьки навчали
сина нести в душі скарб рідної мови,
яка в ті роки в місті була сполонізована.
У родині Іваничуків дітей виховували
в національному дусі. На стінах їхньої
сільської хати висіли портрети М. Тарнавського, С. Петлюри, Т. Шевченка, І.
Франка. І майбутній письменник змалку хотів стати таким, як вони.
Пригадує, коли молився, то частенько позирав на портрет І. Франка,
який був найближче до образів. Змалку він знав, що мусить присвятити життя боротьбі за волю України. Коли його
старші брати пішли в УПА, то майбутній
письменник із гіркотою шкодував, що
ще замалий до такого, що час випередив його. І тоді він почав задумуватися:
а письменництво — хіба це не зброя?
Чи мали б ми козацький рух, УГА, УПА,
якби свого часу не братські школи,
не слово Г. Сковороди, Т. Шевченка,
І. Франка? Ще хлопчаком Іваничук
зрозумів, що зброєю є книжки, а
література — політикою. Він багато
читав, вчився і вже в 27 років, коли
навчався на філологічному факультеті
Львівського університету, опублікував
у студентському альманасі першу новелу “Скиба землі“.
За майже 55-літню працю письменник написав багато творів. Кожен
із них, коли з’являвся на світ, був
актуальним для сучасника. „Місто“,
„Сьоме небо“, „На перевалі“, „Орда“,
„Одна хлібина на двох“, „Журавлиний
крик“, „Євангеліє від Томи“, „Черлене
вино“, „Бо війна війною..“, „Четвертий
вимір“, „Благослови, душе моя, Господа…“. З-поміж цього письменницького
розмаїття важко виділити те, що найкраще, найдоречніше. Багато книжок
з’явилися завдяки тому, що Іваничукові щастить на вірних друзів та зустрічі
з цікавими людьми.
Коли писав „Люльку з червоного

дерева“, казав, що ця книжка може
бути останньою, зважаючи на вік. Та
Бог дав йому можливість написати
„Понад Прутом моя Коломия“ і присвятити її краю, звідки його пуповина.
Тепер зізнається, що за своє творче
життя встиг побачити пів світу, але
кращого міста, ніж Коломия, і кращого
краю, ніж Покуття, ніде не зустрічав.
„Не здивую свого читача, якщо й тепер скажу, що це остання моя книжка:
після виснажливої праці над кожним
романом, особливо історичним, я, до
краю втомлений, завжди вимовляв
цю обіцянку, проте ніколи її не дотримувався. Недовго відпочиваючи,
брався за новий твір. Оскільки робота
над словом завжди була, і ще й донині
є, моєю невгасимою пасією“, — пише
маестро слова в передмові до найновішої книжки.

Хтось із критиків влучно висловився про те, що наскрізні ідеї, передовсім — ідея любови до рідної землі й
народу як смислу існування людини,
об’єднують усі романи Іваничука в
один цикл, в один великий роман про
рідну історію.

Про сучасний світ
До першої частини щоденникових записів, спогадів і роздумів „Благослови,
душе моя, Господа“ Роман Іваничук
епіграфом узяв слова пророка Амоса:
„Я відновлю народ мій, і вони відбудують спустошені міста і будуть у
них жити…“, намагаючись наголосити
на державотворчих функціях письменства і на ролі творців літератури в
державотворенні.
Сьогодні письменник працює над
історичним романом. Звернутися до
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наш календар
цієї тематики його змусила політична
ситуація в нашій державі, потреба вкотре нагадати українцям про те, що вони
є титульною нацією на цій землі, тому
повинні поводитися як господарі, а не
як гості. Роман Іваничук бачить, як знову
з’являється цензура, як починають затискати демократію, втілювати безглузді
освітні реформи. Як завше, письменник
не може мовчати, адже сенс його життя — боротьба за Україну словом.
Пригадує, коли понад 20 років тому

в Політехніці засновували Товариство
української мови, його не хотіли сюди
впускати. І тепер, коли Героя України,
одного з організаторів Народного Руху
України, депутата Верховної Ради України першого демократичного скликання,
почесного голову Товариства „Просвіта“
запитують, яку ж модель поведінки сьогодні доречніше обрати: виявити протест
чи мовчати, він упевнено і рішуче каже:
„Стояти на своєму“.
Ірина МАТРИН

„Дорогами вольними і невольними“
разом із Романом Іваничуком
1971 рік. В оперному театрі святкували
100-літній ювілей великого Василя Стефаника. Це був час розгулу тоталітаризму,
цькування всього українського і кращих
її представників, препарованої, цензурованої подачі художніх творів. Навіть
українська вишиванка стала атрибутом
„буржуазного націоналізму“. Тоді кращі
твори письменника „Марія“ і „Сини“ були
фактично заборонені.
Першим виступав Микола Бажан.
Розкотистим громом, ніби могутні бетховенські акорди, спадали у зал доладно
припасовані слова, а нам за всією цією
показною величчю вчувалося шкільне
„Людина стоїть в зореноснім кремлі“. Аж
раптом: виступає письменник Роман Іваничук. Тиша — хоч маком сій. Тільки серця
в унісон: Роман Іваничук, автор „Мальв“ і
„Спраги“! А після його щирого, шанобливого до імени великого майстра новели
слова ми відчули, що Іваничук — письменник не моди, не на хвилину, а на віки.
І йшли ми з дорогим маестро, з його
мудрим правдивим словом „Дорогами
вольними і невольними“* і вслід за ним
повторювали: „Благослови, душе моя, Господа“* за те, що прилучив нас до боротьби за волю України. Це ж у цій самій залі
студент Політехніки після студентського
голодування 1990-го написав і передав
письменникові записку: „Ваші „Мальви“
привели мене на Майдан Незалежности“.
Разом із Іваничуковою Марією ми
пройшли через татарську неволю, вмирали в Батурині, порубані меншиковою
підступною шаблею і зрадою полковника
Носа. Ох, і живучі ці зрадники, ренегати!
То хіба ж зможе „Люлька з червоного
дерева“* викурити всіх манкуртів, всіх
карликів, що зручно повсідалися у високих міністерських кріслах, чи й знову
„Орда“* топтатиметься по нашій мові,
* Тут і далі — назви творів Романа Іваничука

культурі, роздзьобуючи своїми хижими
орлами вівтар української душі?
Та були ж у нас лицарі-звитяжці, що
залишили не тільки „Шрами на скалі“*, а
й непроминальні сліди у нашій історії, назавше її змінивши; були просвітителі, що
таки витиснули „Воду з каменю“*. Чи ж не
співали ми разом з найінтелектуальнішою
армією Европи „Бо війна війною…“*, чи не
здійнялися до небес „Вогненні стовпи“*,
запалені звитяжною УПА? То чому ж нині,
після яскравої Помаранчевої революції,
перед світом і перед собою виглядаємо
блідо і розгублено? І знову лине „Журавлиний крик“* Україною…
І навіть тут, у п’ємонті національної
свідомости, все менше тих, хто хоче віднайти „Манускрипт з вулиці Руської“*, а
водночас хтось хапає конкретніші речі:
земельні ділянки, лісові масиви, залишаючи по собі „Сліди на піску“*.
І що ж на нас чекає? Невже — ні, не
„Кунсткамера“* — а та, якою послуговувалася імперія для упокорення народів
упродовж століть? Чи доведеться випити
чашу „Черленого вина“*, захищаючи
українську правду, як то зробили відважні
ратоборці в обороні Олеського замку?
І знову тривога проникає в душу… Це ж
„Євангеліє від Томи“*: „Людство, наділене
богорівним розумом, ... мусить змити
з себе породжені рабством гріхи своїх
предків, а найпаче гріх зради так само, як
обрядом святого хрещення змивається з
дитини первородний гріх“.
То куди ж тепер? В Іваничуковий
„Четвертий вимір“*, до слів нашого національного Пророка Т. Шевченка, що є
епіграфом до твору:
„Усі ми однако на волі жили,
Усі ми однако за волю лягли;
Усі ми і встанем…“
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки, професор

20 червня — Всесвітній день
біженців.
20 червня — День медичного
працівника.

Пам’ятні дати
18.06.1651 — битва козацьких
військ із польською шляхтою під
Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій
Плачинда, український письменник і громадський діяч.
18.06.1937 — розпочався перший
у свiтi безпосадковий переліт за
маршрутом Москва―Пiвнiчний
полюс―Ванкувер. Екіпаж у складі
Чкалова, Байдукова та Белякова
за 63 год. 16 хв. подолав 8504 км.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник
Тарасові Шевченку на його могилі
в Каневі.
19.06.1862 — у США скасували
рабство.
19.06.1885 — із Франції до НьюЙорка доставили подарунок —
статую Свободи.
20.06.1895 — помер Михайло
Драгоманов, український історик,
етнограф i публіцист.
20.06.1918 — розпочав роботу
Всеукраїнський церковний собор.
20.06.1988 — у Львові відбулася
установча конференція Товариства
української мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1781 — народився Сімеон
Дені Пуассон, французький математик і механік, автор праць з
теоретичної механіки, математичного аналізу, математичної фізики
(відоме рівняння Пуассона).
21.06.1897 — народився Юрій
Кондратюк, український піонер
космонавтики.
21.06.1935 — народилася Франсуаза Саган, французька письменниця.
22.06.1898 — народився Еріх Марія Ремарк (справжнє прізвище —
Еріх Пауль), відомий німецький
письменник.
22.06.1941 — початок війни фашистської Німеччини проти СРСР.
23.06.1852 — помер Карл Брюллов, російський живописець,
автор картини „Останній день
Помпей“; брав участь у звільненні
Т. Шевченка з кріпацтва.
23.06.1870 — помер український
письменник i етнограф Амвросiй
Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм
Едуард Вебер, німецький фізик,
який спільно з К. Гауссом розробив систему електричних і
магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада видала I Універсал,
який проголошував автономію
України.
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нескорені

Дорога, довжиною в століття
У

ляна Старосольська
(Любович) ― журналістка, письменниця, активна громадська діячка,
вже багато років проживає
у США (Нью-Йорк). Завдяки пластунам-політехнікам
редакція отримала з
Музею-архіву пластунського руху відеозапис
інтерв’ю з пані Старосольською — спогади про щасливу юність, активну діяльність у Пласті та нелегку
долю під час заслання.

Випробування
Кажуть, Бог ніколи не посилає людині випробовувань понад її спроможність
витримати їх. Доля Уляни
(Лясі) Старосольської (Любович) та її сім’ї — яскраве
свідчення того, якими сильними можуть бути люди і як
жодні життєві перипетії не
здатні знищити вроджене
відчуття справедливости
і риси справжньої інтелігентности.

[•]

Ляся Старосольська —
джокер (костюмівка)

На долю родини випали страшні випробування.
Маму пані Уляни Дарію
Шухевич-Старосольську —
піяністку, викладачку музичного інституту ім. М. Лисенка, засновницю і голову
гуртка українських дівчат
у Львові (Кружок українок), редакторку журналу „Мета“, потім „Наша
мета“, — разом із дітьми
Уляною та Ігорем у 1940
році вивезли до Казахстану,
де вона і померла. Батька — Володимира Старосольського, відомого адвоката, оборонця українських
політв’язнів, одного із засновників Січового стрілецтва, професора Львівського університету ім. І. Франка, у 1939 році засудили
на 10 років ув’язнення у
в’язниці Сибіру, де й замордували голодом.
Заслання перекреслило
й мрії пані Уляни — магістра
економічних наук Познанського університету (Польща), письменниці, журналістки журналів „Нова
хата“ і „Господарськокооперативного часопису“.
Але, незважаючи на
нелегкі фізичні випробовування, чи не найважче було
психологічно: приниження
і намагання комуністичної
системи виламати духовний високоморальний
стрижень.
„Вночі вагон був наповнений п’ятдесятьма людськими трагедіями. Удень
приходили до голосу, набирали значення люди — фізичні істоти, з їх потребами
їсти, пити, навіть відпочивати, бо і це було їх проблемою“, — пише у своїй книзі
спогадів “Розкажу вам про
Казахстан…“ письменниця.
Саме таким був початок
засланницького життя її
сім’ї і ще тисяч „неугодних“
тодішній тиранічній владі
„ворогів народу“.
Люди, які ще донедавна
відстоювали інтереси цілого народу, були змушені

[•]

Пластуни Ігор, Уляна та Юрій Старосольські, 1929 р.

виборювати право на виживання — відмороженими
до кривавих ран руками,
зацькованою і уподібненою до загнаного звіра
свідомістю. „Постійним
товаришем нашого життя
в Казахстані був страх, боязнь перед кожною наступною хвилиною, перед тим,
що може прийти. Поки ми
були разом, то ще пів біди.
Але коли хтось із нас віддалявся, то починалося вичікування, повне неспокою
і різних побоювань“, — згадує Уляна Старосольська.
Їм просто створювали
нелюдські умови, аби в постійному пошуку хоч якоїсь
їжі і в боротьбі то з мерзлотою, то з пекельним сонцем,
вони втрачали людяність.
Але навіть у ті моменти,
коли здавалося, що життя
зупинилося, рука провидіння вносила свої корективи.
„Тут пахло ялицею. Аж
ось на застеленому білою
скатертю столі я побачила
листи і … „пачку“. Навіть не
роздягаючись, під лагідно усміхненим поглядом
мами, я кинулася до пачки.
В ній на самому верху, в
тонесенькому папірці, засушена в далекій дорозі лежала просфора, а поряд —
галузка ялиці. Це пачка, яку
прислала Олюнька, моя
найвірніша приятелька,
найулюбленіша між усіма.
Це пачка, яку, як писав з
табору мій тато, пакували
не руки, а серце.

Чого ж там не було! Усе
старанно позавиване. На
кожній речі написано від
кого. І навіть у цьому видно
вдачу Олюньки. Вона висилає, але дав хтось інший,
тож пише від кого, щоб їй
не припала вся вдячність
за посилку. А ми знаємо, як
важко вислати таку пачку,
бо не раз треба їхати в іншу
місцевість, з якої вільно
надавати пачки у Казахстан“, — один із найсвітліших спогадів пані Уляни про
Казахстан.

Пластунська
юність
Зараз Уляні Старосольській
98 років, але, незважаючи
на такий поважний вік і
проблеми зі здоров’ям,
вона й досі живе спогадами
про свою пластунську молодість. У своєму інтерв’ю
радо розповідає про те,
як ще змалку входила до
Пласту і щоліта їздила в
табори у Підлюте: „Ми завжди багато ходили по горах, навіть взимку. Фізичні
вправи і загартовування
робили нас сильнішими,
а знання історії України і
Пласту — зміцнювали дух“.
Навіть пишучи свою
книжку про заслання у
Казахстані, пані Ляся пригадує, як в моменти, коли
треба було зібрати всю
волю в кулак, з усієї сили
виборювати своє право
на життя, їй неодноразово
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допомагала витримка і вишкіл, засвоєні за час юначого пластування.
А який щем відчувається
у її спогадах про пластові
табори! „Слово Підлюте у
не одного може викликати швидкі удари серця й
почуття болючої туги. Підлюте лежить над холодною
рвучкою річкою Лімницею,
серед диких карпатських
гір Горганів. Трохи нижче,
за бігом Лімниці, лежав
славний пластовий табір на
Соколі та табір новаків на
Остодорі. Трохи вище була
оселя Осмолода, де жили
інженери та інші службовці,
що завідували лісами, які
належали до митрополичих
дібр. А митрополитом був
тоді Андрей Шептицький.
До Підлютого, малої оселі
з цілющими водами, ми
їздили на вакації“, — пише
у своїх спогадах пластунка
сеньйорка.
― Навіть у час, коли
Пласт був забороненим, —
п р и га дує Ул я н а Л ю б о вич, ― ми таємно збиралися на „сходини“, для
яких мали велику домівку
і обговорювали актуальні
для тодішнього українства
питання. Ми не припиняли
вести освітньо-виховну
роботу серед молоді. Одним із засобів стала газета
„На сліді“ (Уляна Старо-

сольська була головним
редактором).
Навіть будучи вже студенткою Познанського університету пані Уляна їздила
на канікули в табори.
― Спочатку я була в
юнацьких таборах, а потім
вже провадила новацькі
табори для новачків, — поринає в спогади пластунка
сеньйорка куреню „Ті, що
греблі рвуть“. — До Пласту
завжди була велика пошана, бо ми завжди брали
активну участь в громадському житті.

Життя після…
У 1946 році, під час репатріяції колишніх громадян
Польщі, друзі-поляки допомогли пані Уляні переїхати
з Казахстану до Польщі. А
в 1967-му на запрошення
старшого брата Юрія, що
проживав з родиною у Вашингтоні, вона переїхала
до США.
Письменниця багато
років редагувала й упорядкувала книжки українських
письменників та поетів, з
1972 до 1990 року Уляна
Старосольська-Любович
була головним редактором журналу „Наше Життя“, часопису Союзу українок Америки. Від 1984
року письменниця є член-

аншлаг
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Львівському будинку органної та
камерної музики 4 червня відбувся святковий концерт із нагоди
30-річчя творчої діяльности Народного чоловічого хору „Орфей“.
Урочиста концертна програма
дала можливість глядачам насолодитися не лише різнобарвним репертуаром хору, але й глибиною сильних
чоловічих голосів під керівництвом
диригента Володимира Вівчарика та
під акомпанемент концертмейстера
Ірини Биць. Високопрофесійне виконання пісенних творів у різноманітних жанрах — від молитовного співу
„Благослови, душе моя, Господа“,
„Хваліте ім’я Господнє“, „Богородице Діво“, патріотичних „Збудись,

[•]

Уляна Старосольська (в центрі) з професором Ларисою
Крушельницькою та головою НТШ Олегом Купчинським
після відкриття меморіяльної таблиці Володимирові
Старосольському, 2004 р.

кинею Пен-клубу, членко р е с п о н де н то м Н Т Ш ,
членкинею 64-го Відділу
Союзу українок Америки,
Пласту. А у 1995 році стала
членкинею Спілки письменників України.
Востаннє рідний Львів
Уляна Старосольська відвідувала в травні 2004

року, коли на вулиці Коперніка відкривали меморіяльну дошку її батькові — Володимиру Старосольському.
Наталія ПАВЛИШИН
Світлини з родинного архіву
Андрія Котлярчука

Свято „Орфея“
могутня Україно“, „Повстанська прощальна“ до ліричних „Ставок заснув“,
„Ой ти, дівчино, з горіха зерня“, „Як
ніч м’я накриє“ — знову і знову змушувало захоплюватися талантами
політехніків.
У святковому концерті також
взяли участь гості — солістки з академічної капели „Трембіта“ та камерний оркестр Львівської політехніки
під диригуванням Назара Яцківа.
Святкову програму провела режисер театру-студії „Хочу“, заслужена
артистка України Ірина Швайківська.
Організацією концерту займався
директор Народного дому „Просвіта“, заслужений працівник культури
України Степан Шалата.

З нагоди святкування такої поважної, як для хорового колективу,
дати проректори Львівської політехніки Богдан Моркляник та Дмитро
Федасюк від імени ректора Юрія
Бобала вручили хористам Почесну
грамоту університету. Свідченням
любови та справжньої пошани стали
також добрі слова від голови „Просвіти“ Львівської політехніки професора Христини Бурштинської та
багатьох гостей концерту. Однак чи
не найбільшим доказом справжньої
популярности „Орфею“ був вщерть
заповнений шанувальниками різної
вікової категорії концертний зал.
Наталія ПАВЛИШИН
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парламентські слухання

акції протесту

Питання залишається
відкрите

9

червня 2010 року на парламентські
слухання у Верховній Раді України
зібралася освітянська еліта України
для обговорення питання „Запровадження дванадцятирічної загальної
середньої освіти в Україні: проблеми
та шляхи їх подолання“.
У парламентських слуханнях взяли участь понад 400 представників
відповідних міністерств і відомств,
Національної Академії наук України і
Академії педагогічних наук України,
громадських організацій, керівники
місцевих органів влади, ректори вищих навчальних закладів, директори
шкіл, вчителі. Студентство України
представляли члени Національного
студентського союзу, зокрема, двоє
аспірантів Львівської політехніки.
Першим в обговоренні виступив
міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Він виклав своє бачення проблеми, зазначивши, що гасло „Рівний доступ до якісної освіти“ так і залишилося
лише гаслом. Міністерство освіти і науки
запропонувало два варіанти подальшого розвитку загальної середньої освіти:
перший — зупинитися на 11-річному
терміні навчання з одночасним запровадженням обов’язкової передшкільної
освіти (один рік), зберігши найкращі ідеї
12-річної школи: профільне навчання,

можливість отримання професії тощо;
другий (паліятивний) варіянт — дозволити місцевим радам самостійно
приймати рішення про термін здобуття
повної загальної та середньої освіти за
програмою 11 або 12 років.
Иншу думку висловив Василь Кремень, президент Національної академії
педагогічних наук України, наголосивши,
що встановлення дванадцятирічного
терміну навчання в школі було своєчасним і прогресивним кроком. Дванадцятирічне навчання в школі є сьогодні тим
оптимальним мінімумом, який разом із
иншими факторами зможе забезпечити
Україні достатній рівень конкурентоспроможности в Европі та світі, прискорити процес інтеграції нашої країни до
об’єднаної Европи. „Повертатися назад
від дванадцятирічки в минуле, після
того, як пройдено три чверті шляху —
дев’ять років — не зовсім логічно“, —
наголосив академік Василь Кремень.
Тож учасники слухань так і не прийшли до спільної думки: вчитися — 10,
11 чи 12 років, тому відклали дискусії
до осени та наступних парламентських
слухань.
Анатолій ІГНАТОВИЧ,
аспірант Львівської політехніки,
президент Національного
студентського союзу

За свободу
Молодіжний рух захисту національ
них інтересів 11 червня провів
протестну акцію-антиутопію „За
межею“. Вона відбулася на околиці
Львова, у безлюдній промисловій
зоні, з „обережними гаслами“ і
мала на меті продемонструвати,
„на що будуть схожі акції протесту,
якщо дозволити владі законодавчо
ввести їх у рамки, зручні для самої
влади“. Як йдеться в прес-релізі,
акція організована „на прохання
міністра внутрішніх справ“, який
озвучив ідею виділити „для мітингів
яке-небудь велике поле на околиці
Києва, де ніхто нікому не заважає“.
У понеділок львівська молодь протес
тувала проти можливого обмеження
свободи мирних зібрань. Мотивацією
стали наміри ВРУ розглянути проєкт
закону про мирні зібрання (№ 2450),
який, за оцінкою правозахисників,
загрожує суттєво обмежити право
громадян на мирні зібрання. А учасники понеділкової акції вважають, що
законопроєкт не відповідає духу статті 39 Конституції України, яка гарантує
свободу зібрань, та рішенням Европейського Суду з прав людини щодо
свободи зібрань. Біля будівлі облради
активісти організували „анімацію“:
власними тілами створювали фігури,
які символічно виражали протест.
Ірина ШУТКА

громадські ініціятиви

У

До міліції — з пікетом і словом

країнська молодь продовжує протестувати проти
„свавілля міліції“.
Минулого четверга у ряді міст відбулася загальнонаціональна акція „Ні — поліцейській державі“. У столиці
активісти пройшли ходою до Шевченківського райвідділу
міліції (де у травні за неоднозначних обставин загинув
студент Ігор Індило), провели „сидячий“ протест. Ці заходи — продовження першочервневих акцій, коли молодь
висунула вимогу виявити і покарати винних у смерті І.
Індила, припинити в країні утиски прав людини. Активісти
наголошують, що їхні вимоги не задовольнили, міліція продовжує застосовувати репресивні методи (зокрема під час
екоакцій у Харкові), а влада ще й хоче ускладнити громадянам можливості для реалізації права на мирні зібрання.
У понеділок, 14 червня, у Львові з ініціативи ГО „Молодіжний рух захисту національних інтересів“ відбувся
круглий стіл „Міліція і суспільство: протистояння чи порозуміння“. Як зазначили молоді активісти, такий діялог — це
конструктивне продовження попередніх акцій, намагання
порозумітися із львівською міліцією у світлі останніх подій. Журналісти й громадські лідери окреслили чимало

важливих питань: неадекватна поведінка (агресивність,
лайка) місцевої міліції щодо пікетувальників під час візиту
до Львова Президента України Віктора Януковича, порушення прав громадян під час затримання й утримання,
жорстоке поводження правоохоронців із затриманими,
механізми покарання міліціонерів, які зловживають своїм
службовим становищем, закритість для суспільства міліції
як системної структури.
Присутні на зустрічі представники ГУ МВС України у
Львівській області (заступник начальника Володимир Дитюк, керівник міліції громадської безпеки Сергій Маруняк,
начальник відділу зв’язків з громадськістю Денис Харчук) не
на всі запитання дали вичерпні, чіткі відповіді, але наголосили на необхідності взаємодії з громадськістю: закликали
повідомляти про конкретні факти фізичного тиску з боку
правоохоронців і підтримали пропозицію присутніх відновити громадські ради при управліннях міліції. За словами
Дениса Харчука, при МВС саме створюють інформаційну
раду і, можливо, такі органи з’являться на місцях.
Ірина ШУТКА
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коротко

Коли музика — доля…

неділю, 6 червня, у Львівській
філармонії відбувся заключний
концерт ХХІХ Міжнародного музичного фестивалю „Віртуози“. Звучали
твори Баха (Концерт для скрипки та
гобоя з оркестром), Моцарта (Концерт
для скрипки з оркестром № 4), Марчелло (Концерт для гобоя та струнних),
Бартока (Рапсодія для скрипки з оркестром) і Равеля (Концертна рапсодія
„Циганка“ для скрипки з оркестром).
У супроводі академічного камерного
оркестру „Віртуози Львова“ виступали
Соломія Івахів (скрипка) та Юрій Літун
(гобой), диригував Сергій Бурко.
Ім’я української скрипальки Соломії Івахів дедалі частіше з’являється
сьогодні на афішах концертних залів
Европи, Азії, Північної Америки. У
13-річному віці вона дебютувала як
солістка з симфонічним оркестром
Львівської філармонії, і відтоді почалася її виконавська кар’єра та перемоги. У 17 років Соломія вступила до
Музичного Інституту ім. Куртіс у Філадельфії, який закінчила зі золотою
медаллю. Сьогодні вона працює над
отриманням докторського ступеня
в галузі музики в університеті Стоні
Брук (Нью-Йорк).

Той концерт у філармонії був дивовижний. Мінімум тридцять людей,
а то й більше, принесло Соломії квіти.
А на завершення з ініціятиви Соломії
Івахів музиканти з оркестром заграли
„Многая літа“ слухачам. Многая літа й
вам, віртуози!
Софія МАТВІЇВ

виставка
міської історії Центрально-Східної Европи 10 червня відкрив
Центр
нову виставку, присвячену темі життя в місті

Люди, будинки, вулички…
В нас і в Европі, сьогодні й колись
Колись Світлана Поваляєва написала
книжку „Ексгумація міста“, яка свого
часу викликала великий резонанс.
Очевидно, така справа, як дослідження життя свого міста чи вулиці,
цікавить не лише її. Маємо й инші „літературні приклади“ — того ж Віктора
Неборака з його вулицею Виговського,
Ілька Лемка, Юрія Винничука. Тепер
маємо ще й виставку. Дуже фахову та
ґрунтовну.
Виставка „Відчинено! Як живемо
ми, як живуть инші?“ — це швейцарський проєкт, який постав у співпраці
Об’єднання „МітОст“ із вишами
Центральної та Східної Европи. Незалежні проєктні групи в університетах
і школах шести країн (Словаччини,
Румунії, Латвії, Білорусії, Росії, Швейцарії) внесли у проєкт свої лепти.
Молодь, за підтримки викладачів і
фахівців, досліджувала умови прожи-

вання людей, різні середовища міста
та документувала їх за допомогою
фотографій, планів і текстів. Виставку
готували й презентували місцеві професійні фотографи та куратор виставки
у Швейцарії.
Експозиція супроводжується ще однією частиною, яка додає українського
аспекту в проєкт, зосереджуючись на
вулиці Богомольця у Львові. Це мікродослідження є результатом дослідницької роботи Центру міської історії
останніх років. Дескрибовані тексти,
історичні зображення та авдіоінтерв’ю
з мешканцями розповідатимуть історію цієї архітектурно та історично
цінної вулиці.
Обидві частини виставки мають
бути цікаві не тільки історикам, архітекторам та культурологам, а й усім
зацікавленим.
Софія МАТВІЇВ

У Львівському палаці мистецтв із 17
по 23 червня проходитиме „Фести
валь европейського кіно“. У програмі — показ 22 найновіших фільмів
европейського виробництва. Картини кіноогляду — володарі багатьох
премій на міжнародних та національних кінофестивалях. Фестиваль
представить найповнішу панораму
сучасного кінематографа країн —
членів та кандидатів у члени ЕС. За
традицією, у фестивалі бере участь
і українська стрічка.
У клубі „Лівий берег“ (під Оперою)
17 червня відбудеться перший
сольний виступ гурту „Місто казко
вих мрій“ і 19 червня у Львівській
філармонії лунатимуть джазові
обробки скандинавської музики
гурту „ShockolaD“. Мелодії та
тексти гурту „Місто казкових мрій“
перенесуть слухача у світ, в якому
завжди весна та кохання. А півторагодинна програма гурту „ShockolaD“
буде сповнена зітхання північних
скандинавських вітрів, несамовитого бурління штормових хвиль у
фіордах та спокою вечірніх роздумів
біля вогню…
На сцені театру ім. М. Заньковецької
23 червня відбудеться показ ви
стави „Солодка Даруся“ за одно
йменним твором відомої письмен
ниці Марії Матіос. З виставою на
гастролі до Львова приїдуть актори
Івано-Франківського академічного
обласного українського музичнодраматичного театру ім. І. Франка.
Ця експериментальна вистава (замість пишних декорацій — дві старі
лави, кожен глядач безпосередньо
задіяний у дійстві) — дипломна
робота випускників Інституту мистецтв Прикарпатського університету
ім. В. Стефаника.
У Львівському палаці мистецтв
триває виставка тернопільського
художника, випускника Львівської
політехніки Ярослава Василика. Визначити стиль, в якому пише художник, важко: „Я малюю те, що бачу —
дітей, рідних, місто, тому кожна моя
картина виконана в иншому стилі“.
Та все ж значна частина яскравих,
щирих творів митця — це портрети.
Н. Я.
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Твоя книжкова тека на літо
Складено іспити — і наплічник з підручниками десь під
столом у куті… Забути б на літо про все на світі, щоб існувало тільки сонце, вода, вітер і ти. Але ж минає тиждень-два
твоєї свободи і раптом усвідомлюєш, що чогось таки бракує. Ліниво купиш кросворд, газету з уже неактуальними
новинами, кинеш оком на кричущі обкладинки кишенькових детективів за склом кіосків… Може, це просто звичка
постійно бачити перед собою друкований текст не дає
спокою? „Тільки буддисти можуть насолоджуватися миттю
теперішньою, а ми, европейці, потребуємо повсякчас щось
та й робити, — пояснює цей феномен психолог Валентина
Паробій (parobiy.blogspot.com). — Людство звикло до передачі інформації. Тому книжка як один із інформаційних
носіїв досвіду повинна бути доступною для студента цілорічно. Вона є можливістю вийти з „тут і тепер“ у „там і тоді“.
Коли ж останній іспит складено, втрачається проміжний сенс життя — инколи справді навіть не дуже виходить
радіти свободі! Але якщо знайти собі якусь ціль чи заняття,
неприємних відчуттів можна уникнути. І в цьому може допомогти читання. Саме в цей час варто прислухатися до
своїх вподобань — почати читати те, що подобається саме
тобі J, а не твоїм наставникам.
Крім того, є ще дві підстави читати влітку: таке читання
є своєрідним інтелектуальним щепленням перед початком
навчання восени і, як не дивно, зараз модно читати, знати
імена та твори сучасних українських письменників — це
допоможе підняти твій статус у середовищі однолітків“.

Нове життя через текст
„З понеділка почну жити по-иншому, по-новому“, — переконуєш себе. І настає понеділок, вівторок, середа, понеділок наступного тижня, а віз, як то кажуть, і далі там. Тоді ти
думаєш, що от уже з першого числа… Однак і перше число
нічого не вирішує, „та просто тому, що всі ми боїмося у своєму житті щось змінювати“. Адже немає ніякої гарантії, що,
почавши змінювати своє життя, ми залишимося задоволені
результатом. А якщо почати читати?..
Головний герой роману сучасного турецького письменника, Нобелівського лавреата Орхана Памука „Нове життя“
на початку своєї оповіді кидає вигук-інтригу, яка стане
основним мотивом усіх наративних перипетій: „Якось я
прочитав книжку, і вона змінила все моє життя“. Він вчиться в університеті („на лекції з опору я старанно копіював
цифри, формули та схеми з дошки у зошит“), вдома займається своїми справами, „спілкується“ з матір’ю („удома ми
з мамою за вечерею дивилися телевізор (…), після вечері
я замкнувсь у себе в кімнаті“) — одним словом, звичайний
хлопець, яких у світі безліч. Але одного разу він бачить у
незнайомої студентки архітектурного факультету книжку,
яка чомусь привертає його увагу. Він запам’ятовує її назву
і купує собі точнісінько таку ж в одному з вуличних кіосків.
І це стає зав’язкою-поворотом для подальших подій: герой
закохується у власницю книжки, перебуваючи під магічним
впливом прочитаного тексту, спочатку сам, а потім зі своєю
коханою за допомогою автобусних мандрів намагається
знайти те нове життя, яке описує автор книжки. Текст містичним чином перекреслює минуле героя, трансформує
його теперішнє і майбутнє.

Світлина Наталі Яценко

„Що би таке зробити…“

Одного разу, коли Памука запитали, які ж питання лежать в основі його творчости, він відповів, що це „питання
навіть не людського розуму, а людського серця: що таке
життя, що таке щастя, чистота помислів, відповідальність,
моральність; які наслідки несе кожне наше рішення, кожне
отримане нами задоволення; що це за причини, які змушують нас відчувати кохання, прив’язаність, захоплення“.
Якщо почати читати, можна знайти відповіді на ці й инші
запитання, порівняти їх із відповідями в решти письменників, навіть захотіти відповісти на них по-своєму, по-новому.
Літо ж все-таки довге J.

Прочитав? Передай далі!
Радість подвоюється, а то й помножується у декілька разів,
якщо нею ділитися. Прочитавши добру книжку, ти, зазвичай, хочеш розповісти про неї своїм друзям, долучити і їх
до радости пізнання нового і самих себе. Ти мусиш „звільнитися“ для наступних вражень. Ти можеш „звільнити“ і
саму книжку, пустивши її по руках. Для цього у світі навіть
існує спеціяльний громадський рух, назва якого буккросинг. Людина, прочитавши книжку, залишає („звільняє“) її
у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро) для
того, щоб инша випадкова людина могла цю книжку знайти
і прочитати. Вона у свою чергу повинна повторити процес.
Слідкування за „мандрівкою“ книжки здійснюється через
спеціяльні сайти в інтернеті (наприклад, в Україні — znatok.
ua/bookcrossing). На сайті буккросер (той, хто „відпускає“
книжку) описує де і коли він залишив її, реєструє книжку —
вона отримує свій ідентифікаційний номер. Той, хто знайшов книжку, читає на ній наклейку, заходить на відповідний
сайт і пише, де й коли він її „впіймав“. Власнику мандрівної
книги приємно, що вона не припадає пилюкою на полиці
вдома чи випадково не опинилася на смітнику, а бере
участь у книговороті, приносить користь і радість людям.
Львів’янам, які бажають долучитися до цього руху, можна
порадити зайти до книгарні „Є“ на проспекті Свободи, 7. Там
є спеціяльний стелаж із книжками, які хочуть потрапити „у
добрі руки“ J. І, звісно, змінити чиєсь життя J.
Наталя ЯЦЕНКО
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Замок над прірвою

Д

окументальна повість „Замок над
прірвою” (видавництво „Смолоскип”) описує історію Рави-Руської від
найдавніших часів до сьогодення.
Автор — Тихон Лещук, професор
кафедри іноземних мов Львівської
політехніки.
„Сьогодні про це старовинне місто настала пора писати великі книги, співати героїчні пісні, думи і гімни
про овіяних славою мужности, відваги, великої любови до рідної землі, до
людей, багато з яких вже відійшли у
вічність — про Богачевських, Блавацьких, Лещуків, Приймів, Кульчицьких
та инших, які супроводжували мене
на нелегкому життєвому шляху в
далеких краях Сходу, Курильських
островів, Азійських землях Мешхеду, Ашгабаду, Ташкенту, Алма-Ати,
вселяли сили і натхнення до праці,

до самопожертви для людей, перемоги духовних цінностей, відданости
своєму народові до останнього подиху”, — пише автор.
Хоч нині рідні краї письменника
вже зовсім не такі, як колись… Села
пустіють, люди забивають дошками
вікна і їдуть світ за очі з найбагатшої
у світі землі.
Любов до своєї землі є найвищою
цінністю після духовних доброчинств,
творча праця для народного добра і
національного розвитку — ось мета,
до якої закликають герої повісті.
Письменник видав також низку
инших праць: „Іран очима мандрівника з України”, „Професор Созо”, „Моя
педагогічна система”, „Легенда мого
життя”.
Микола ОЗЕРНИЙ,
письменник зі США

хіт сезону

С

„Сутінкова сага“ — новий
феномен кінематографу

агу „Сутінки. Молодий Місяць“ названо найкращим фільмом року на
нещодавній церемонії вручення кінонагород телеканалу MTV. Виконавці головних ролей Роберт Паттісон та Крістен
Стюарт отримали нагороди як найкращий актор і найкраща актриса. Нагадаємо, торік перша частина кінострічки
за романом Стефані Майєр завоювала
п’ять премій MTV Movie Awards, ставши
тріюмфатором церемонії.
В усіх кінотеатрах України пройшла
прем’єра довгоочікуваного фільму „Сутінки. Молодий Місяць“. Чи то режисер
Кріс Вайц так постарався, чи з-під
пера авторки книжки вийшов новий
шедевр, чи гра акторів була настільки
неповторною, але результат вражає.
„Молодий Місяць“ динамічніший ніж
перша частина фільму. Головна героїня
Белла Свон (Крістен Стюарт) тут подорослішала, її стосунки з Едвардом
Калленом (Роберт Паттісон) стали
напруженішими та цікавішими. А тут
ще й старий друзяка Джейкоб (Тейлер
Лотнер), який також закоханий у дівчину, підлив масла в вогонь…
Загалом, фільм непоганий. Менш
сентиментальний за книжку, з вкрапленнями гумору, жахами його не
назвеш… Але, як на мене, головну
героїню показали якоюсь, вибачте,
„лузеркою“, невдахою, хоч у книжці
вона не така вже й безпорадна. Фільм

відображає вічні проблеми — кохання,
втрати, стосунки з суспільством, пошуки примирення зі своїм внутрішнім світом… Порада тим, хто хоче подивитися
кіно: спочатку прочитайте книжку, щоб
на 100% зрозуміти суть та отримати
більшу насолоду від перегляду.
„Молодий Місяць“ побив усі рекорди кінопрокату, ставши другим
найуспішнішим фільмом після „Гаррі
Поттера“. Приємно й те, що головна
героїня — не супермодель, а звичайна
і навіть трохи дивакувата дівчина. Її образ збірний, і запросто може нагадати
чимось кожну з нас. Ну а хлопці… Вони
теж можуть багато цікавого для себе
дізнатися.
Отже, вас чекає містичне місто
Форкс, напружена історія та гарна
музика, яка чудово доповнює фільм.
Приємного перегляду!
Лідія БАТІГ,
студентка факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка

[культура]
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віршоване
сі фізики — в душі ліри
У
ки. Ось і Оксана Балабан
з IV курсу Інституту прикладної

математики та фундаменталь
них наук (кафедра прикладної
фізики) пропонує читачам трохи
веселої романтики, як і годиться
на початку сонячного літа.

Веселий Валентин
Спустивсь, як ангел, Валентин
На Землю й сам собі гуляє.
Там перескочив через тин,
Аж бачить — дівчина стрибає.
Хотів зненацька налякати,
Щоб до красуні підійти,
Бо при знайомстві треба знати,
Як краще досягти мети.
Дівчина йому посміхнулась —
Герой наш аж зніяковів,
Побігла далі й озирнулась,
Ще б трохи й Валентин зімлів.
Поки прийшов Амур до тями,
Поки хто він і де згадав,
То впав неподалік до ями
І там спокійно задрімав.
Отак, проспавши до обіду,
Надумав дівку ту знайти —
Від неї вже нема і сліду,
І думай, де ж тепер піти.
Він захопився не на жарти,
Ідея в нього є одна:
З собою дівчину забрати —
Сподобалась йому вона.
Отак блукав він й довго думав,
Як відшукати ту єдину,
Ради якої вже не спав
Ні першу, ані третю днину.
За тиждень Валентин втомився,
За місяць духом занепав.
Одного разу сон наснився —
Для нього сон цей віщим став.
В ту ніч приснилось Валентину,
Що дівчину знайшов в гаю!
Він покохав її єдину,
Й тепер вони живуть в раю.
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пауерліфтинг

евро-2012

З чотирьох лавреатів —
три політехніки

28

травня в Стрийському парку
стартувала відкрита першість
Львівської політехніки з пауерліфтингу. Вона відбулася з ініціятиви
викладача кафедри фізичного виховання Львівської політехніки, майстра
спорту міжнародного класу, тренера
з пауерліфтингу Володимира Оліярника, за підтримки керівництва
кафедри фізичного виховання та під
егідою Львівської обласної федерації
пауерліфтингу. До участи у змаганні
долучилися також студенти Франкового університету, ЛДУФК та Луцького
університету. Загалом, першість виборювало 19 осіб.
Учасники змагань, відповідно до
своєї ваги, змагалися за першість у
присіданні зі штангою на плечах, відтисканні штанги лежачи і становій тязі.
Змагання відбувалося у два потоки.
Уже з перших хвилин стало зрозуміло,
що фаворитом стане студент ЛДУФК
Роман Мартиненко. Він впевнено
набирав очки з кожного виду вправ,
незважаючи навіть на те, що штанга
більш ніж утричі переважала його
власну вагу. А от інтрига щодо другого
і третього місць зберігалася практично
аж до оголошення результатів.
Отож за результатами напружених
змагань визначилися перші переможці. Серед них — Роман Мартиненко,
який при вазі 81,4 кг з усіх видів вправ

набрав 790 кг й отримав абсолютний
коефіцієнт 551 одиницю, що, власне,
й забезпечило йому перемогу. Романа
нагородили медаллю та кубком. Друге
місце посів випускник ІХХТ Львівської
політехніки Андрій Ковалишин (67 кг,
595 кг, 461,48 од.). Третє місце дісталося студентові ІІМТ Львівської політехніки Юрієві Підчаші (94,8 кг, 725 кг,
451,39 од.). Четверте місце — у автора
цих рядків (89 кг, 657,5 кг, 422,18 од.).
Загалом, перших десять переможців
нагородили пам’ятними медалями.
Михайло ПАВЛЕНКО,
студент четвертого курсу ІТРЕ
Львівської політехніки

У Львові курсуватиме трамвай УЕФА
„Евро-2012“. 9 червня у Львові відзначили два роки до початку Чемпіонату
Европи з футболу „Евро-2012“. У
зв’язку з цим маршрутами № 1 та
№ 9, що сполучають вокзал та центр
Львова, почав курсувати евро-трамвай
УЕФА „Евро-2012“. Високоповажні
гості проїхали цим трамваєм із площі
Ринок до проспекту Свободи, де
відбулося відкриття клумби-логотипу
Чемпіонату. Клумба, у формі футбольного м’яча та двох квіток, що символізують Україну та Польщу, розташована
поруч із фігурою Матері Божої, що
на проспекті Свободи. Після урочистого відкриття клумби представили й
логотип міста Лева, що прийматиме
Чемпіонат Европи з футболу.
Bigmir)Спорт запустив спецтему, при
свячену Чемпіонату світу з футболу.
Напередодні старту Чемпіонату світу,
11 червня, розпочався головний
футбольний форум чотириріччя: сайт
Bigmir)Спорт запустив нову спецтему,
присвячену глобальному футбольному
форуму. Тепер користувачі матимуть
прямий доступ до новин Чемпіонату
світу. Особливу увагу приділили
візуалізації матчів і ключовим подіям
Мундіялю. На сайті також можна
переглянути відеозвіти всіх матчів і
фотогалереї ігор турніру. Окрім оперативних новин Чемпіонату світу, читачі
сайту зможуть у режимі реального
часу стежити за всіма іграми турніру.
За матеріялами proUA та Bigmir)Спорт

стрільба з лука

Золоті, срібні та бронзові медалісти

М

айстер спорту міжнародного класу, студент другого
курсу Інституту будівництва та інженерії довкілля
Львівської політехніки Євген Марченко на міжнародних
змаганнях „Олімпійські надії“ зі стрільби з лука посів
перше місце в особистій та друге місце в командній
першості.
Добрі результати також у студентки першого курсу
Інституту архітектури, майстра спорту Ірини Дубас. Дівчина посіла третє місце в особистій першості та друге — в
командній.
Вдалий виступ на цих змаганнях відкрив Євгенові та Ірині
дорогу на перший етап Кубку Европи серед юніорів, що
проходив 18 — 24 травня в італійському місті Ріо Калабрія.
Вихованці Львівської політехніки й тут не залишилися без
нагород: у Євгена Марченка — бронзова медаль за участь
в особистій першості, в Ірини Дубас також бронзова медаль
за участь у командній першості.
Майже відразу після повернення додому Євген та
Ірина активно включилися у нове змагання. Цього разу на

обласній Універсіяді Львівської области вони виборювали
звання найкращого лучника-студента 2010 року. І знову
фортуна була на їхньому боці: в особистій першості та в
змаганнях „змішаних“ команд (хлопець + дівчина) вони
стали абсолютними переможцями. І це лише початок напруженого сезону, адже попереду їх чекають нові етапи Кубку
Европи, Чемпіонат Европи в Німеччині та Чемпіонат Світу
серед студентів у Китаї. Якщо дуже пощастить (а для цього
є всі передумови), то Ірина зможе взяти участь в Перших
Молодіжних Олімпійських Іграх в Сінгапурі.
Для дорослих лучників головним стартом року став
Чемпіонат Европи, що завершився 30 травня в італійському
місті Роверетто. Свій високий авторитет серед провідних
лучників світу підтвердив львів’янин Маркіян Івашко. Він
посів третє місце в особистій першості й повернувся додому
з черговою бронзовою медаллю.
Олександр КАЛИНІЧЕНКО,
президент Львівської обласної
федерації стрільби з лука
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Кросворд
Горизонтально:
2. Організація Північно-Атлантичного
Договору — союз колективної оборони. 4. Лічильна дошка у давніх
греків. 7. Невдача, поразка, провал.
8. Документ, що посвідчує особу
власника, його громадянство. 11. Самодіяльний музикант, художник,
актор. 13. Споруда або спеціяльне
пристосування для відштовхування
під час виконання різних спортивних
стрибків, що збільшує їх довжину та
висоту. 14. Особа, яка безпринципно
поєднує несумісні художні стилі, погляди, теорії. 15. Рослина з довгим
стеблом і великими червоними квітками, що дають кулястий плід, наповнений дрібним насінням. 17. Рослина з довгими мечоподібними листками; татарське зілля. 18. Партія гри в
теніс. 19. Свідоцтво про закінчення
школи. 22. Вивіз товарів за межі
країни для реалізації їх на зовнішньому ринку. 26. Спадковий титул
аристократа в Іспанії. 27. Музичний
знак, яким позначають подовження
паузи або звучання ноти. 29. Безбарвна рідина із запахом бензину,
що використовується для підвищення стійкості моторного палива
проти детонації. 30. Одиниця виміру
земельної площі в Англії. 31. Отруйна змія, індійська кобра. 32. Інша
назва Трої. 33. Учасник гри, вистави;
компаньйон; спільник. 37. Ця жінка
скам’яніла від горя, коли її дітей убили Аполлон і Артеміда. 39. Єгипетський фараон Аменхотеп ІV, чоловік
Нефертіті, який проголосив єдиним
богом Атона. 41. Гачок для спуску
зведеного курка вогнепальної зброї.
43. Місто в Бельгії, де вперше у 1914
році німці застосували гірчичний газ.
44. Російський ілюзіоніст. 45. Людина, позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва. 46. Документ, який
містить запис усього, про що йшлося
на зборах і засіданнях. 48. Півострів
у Північній Канаді. 51. Короткий залізний меч скіфів. 52. Офіційний опис
ґрунтів та будівель, який містить дані
про власника, поверхню, розподіл
майна. 53. Заклик, у якому чітко,
стисло виражена провідна ідея, завдання політичної або громадської
організації. 54. Один із мушкетерів
А. Дюма. 55. Черевики на дерев’яних
підошвах або видовбані з дерева.
Вертикально:
1. Великий дворічний або однорічний бур’ян, подібний до будяка.
2. Стан боксера, коли він після удару

супротивника не може продовжувати бій. 3. Коштовний камінь. 4. Кораловий острів кільцеподібної форми з
мілкою лагуною всередині. 5. Головний співак у синагозі. 6. Великий
сад або гай з алеями та квітниками
для прогулянок. 7. Письменник,
який придумав Джеймса Бонда.
9. Член верхньої палати парламенту США. 10. Музично-драматичний
твір. 12. Німецький фізик, який одним із перших відкрив Х-проміння.
16. Жандарм в Італії. 18. Триокий
регулювальник на вулицях міста.
19. Повільний, спокійний музичний
темп. 20. Зародок тварини або людини. 21. Пориста гірська порода
вулканічного або осадового походження; будівельний матеріял.
23. Спортивний клуб армії. 24. Супротивник у суперечці, диспуті;
суперник. 25. Кущова рослина з
великими запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого кольору, зі стеблами вкритими
колючками. 28. Положення у шахах,
коли партія вважається програною.
32. Штат у США, який на півночі сягає
озера Мічіган. 33. Нічийна шахова
позиція. 34. Сорт слив з круглими
жовтими плодами. 35. Виділення
складу в слові посиленням голосу
або підвищенням тону. 36. Густо
зібрана смужка тканини для оздоблення одягу. 38. Велика плаваюча
брила льоду, що відкололася від

материкового льодовика і сповзла
в океан. 40. Український археолог,
який першим відкрив пам’ятки
трипільської культури. 42. Металевий посуд на довгих ланцюжках
для куріння ладаном під час відправи релігійного культу. 46. Кінь
низькорослої породи. 47. Вугілля,
яке застосовують у металургійній
промисловості. 49. Ссавець родини
котячих, подібний на леопарда і пантеру. 50. Верхнє вбрання священика,
яке він одягає під час богослужіння.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відповіді на кросворд,
опублікований у числі №18
Горизонтально: 4. Коромисло. 5. Парламент. 11. Канарка. 12. Броколі.
14. Контрабандист. 17. Пуаро. 19. Кипарис. 21. Аніон. 22. Голсуорсі. 23. Драматург. 25. Заєць. 27. Антракт. 28. Скунс.
32. Реконструкція. 35. Веранда. 36. Каховка. 38. Термопара. 41. Преферанс.
Вертикально: 1. Кода. 2. Амман. 3. Клан.
5. Плавні. 6. Рокер. 7. Екран. 8. Токсин. 9. Танкер. 10. Платон. 13. Абзац.
15. Сурогат. 16. Модрина. 18. Окунь.
19. Кирза. 20. Старт. 21. Аванс. 24. Ґрати. 26. Цербер. 29. Клямка. 30. Октант.
31. Оцеола. 33. Надир. 34. Ураза. 37. Родео. 39. Ебро. 40. Ранг.
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афіша

Народний дім „Просвіта“ запрошує на концерт
17 червня о 17.00 годині в Будинку органної та камерної музики відбудеться
творчий звіт камерного оркестру „Поліфонія“ (НД „Просвіта“ Львівської
політехніки). Вхід вільний.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
17 червня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
18 червня — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.
19 червня — „Травіата“ (опера). 12.00;
„Весела вдова“ (оперета). 18.00.
23 червня — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

Галерея „Lviv-Art“
→ вул. Лесі Українки, 21.
До 20 червня — виставка батику та
скла від Марти Сухані та Романа
Дмитрика „ІІ + ІІ“.

ДжазКлуб.Львів
→ вул. Вірменська, 35.
19 червня — концерт у Львівській
філармонії. Acoustic Jazz. 19.00.

Галерея „Укрсоцбанку“

17 червня — „Він прийшов“. 18.00.
20 червня — „Дама з камеліями“. 18.00.

→ пл. Міцкевича, 10.
До 18 червня — виставка живопису
данських художниць Бірте
Сіделман та Гете Аакйаер.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса

Центр міської історії
Центрально-Східної Европи

19 червня — „Формула екстази“. 19.00.
20 червня — „Забави для Фауста“.
19.00.

→ вул. Акад. Богомольця, 6.
Виставка „Відчинено! Як живемо ми, як
живуть інші?“.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

Галерея „Зелена канапа“

20 червня — „Вперед, кошеня!“
(прем’єра). 15.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
19 червня — Концерт орґанної та
вокальної музики. Солісти:
М. Лаба — вокал, О. Мацелюх
— орґан. У програмі — твори
західноевропейських
композиторів. 17.00.
20 червня — Давні буковинські пісні у
виконанні солістки-вокалістки
Рахілі Руснак. 17.00.

→ вул. Вірменська, 7.
До 20 червня — виставка авторських
прикрас художниці Олени
Хомякової.

Ресторація „Лівий берег“
→ пр. Свободи, 28.
18 червня — літнє засідання клубу
„Квартира D’n’B“. Panorama
Podcast Event. 22.00.

Львівська обласна
філармонія
→ вул.

Чайковського, 7.
17 червня — Музика сучасних
львівських композиторів. 18.00.

Кав’ярня-галерея „Штука“

„Квартира 35“

→ вул.

Котлярська, 8.
Виставка кольорової графіки Ірини
Мориквас „Черешневий дощ“.

→ вул. Вірменська, 35.
До 22 червня — арт-проєкт „МінімумМаксимум“.

ЕтноКлуб Набутків

Книгарня „Є“

→ вул. Вірменська, 35.
22 червня — Banda Dzeta (Литва). 20.00.

→ пр. Свободи, 7.
18 червня — зустріч із Г. Пагутяк. 18.00.
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Реклама
в „Аудиторії“
Реклама на внутрішніх сторінках
газети розміщується блоками.
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні та инші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
Реклама на обкладинці
(повноколірний друк)
Перша сторінка: один блок площею 24 см2 — 250 грн. (розміщується тільки внизу стор інки, не
більше трьох рекламних блоків в
одному числі тижневика).
Остання сторінка: один блок площею
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти —
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.
Виготовлення рекламного блоку
на замовлення (від мінімального
блоку до формату А4):
• реалізація ідеї замовника з використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації
одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій —
15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу. Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Телефон/факс (0322) 258-26-08.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Видання „Аудиторії“ —
в кіосках видавництва
В кіосках видавництва Львівської
політехніки, розміщених в головному та ІV корпусах університету,
можна придбати нарис-путівник
„Музей історії Львівської політехніки“, науково-популярне
видання „Спадщина великого
будівничого. Професор Львівської
політехніки Іван Левинський
(1851 — 1919)“ та Збірник публікацій „На ниві української науки“.
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Як подати
експрес-оголошення
в „Аудиторію“

Комісія у справах мирян Львівської Архиєпархії
запрошує 26 червня

Експрес-оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
• комерційного характеру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення
до 50 слів — за подвійним тарифом. Експрес-оголошення
понад 50 слів — за тарифами
реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість та
податку на рекламу.
Крайній термін подання оголо
шення — десять днів до виходу
газети.

на прощу до села Страдча
8.00 — виїзд автобусами від своїх
11.00 — архієрейська Божественпарохій до села Ямельня;
на Літургія (сповідь);
8.30 — зустріч прочан в селі Ямельня; 13.00 — молитва на могилі муче9.30 — молебень біля хреста Бла
ників;
женних мучеників отця Миколи Кон 14.00 — Хресна хода;
рада та дяка Володимира Прийми;
16.00 — похід до Печер;
10.00 — піший хід до села Страдча; 17.00 — від’їзд учасників.
Додаткова інформація за тел. +38 067 799 6500.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений міжнародний студентський квиток
№ ISIC, виданий Union-Forum на ім’я Кріцак
Ірини Петрівни;
утрачений диплом МВ-І № 024312, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Суркова Валерія Миколайовича;
утрачений диплом ВК № 19956969, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Леськіва Мирона Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Єжель Анастасії
В’ячеславівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федишин Юлії Петрівни;
утрачений студентський квиток ВЕ
№ 0804089, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Миханька Тараса Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Макаренка Олега Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іськович Марії Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Шаповаленка Віталія
Валерійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Салюка Павла Ярославовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Тучапської Мар’яни Василівни;

О С В І Т Н І Й

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Хамуляка Юліана Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Копотила Ореста Сергійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Микуляка Василя Степановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Товстика Миколи Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Жарського Віталія Сергійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пици Юрія Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Радчука Дениса Олександровича;
утрачену залікову книжку № 0402032, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кобилюка Володимира
Олеговича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пінаха Юрія Степановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Олійника Василя Леонідовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лавінської Ольги Андріївни.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,0 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено в ТзОВ
„Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газета надрукована у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №

Адреса редакції:
79013, Львів,
вул С. Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Тел./факс (0322) 258-26-08.

Колектив кафедри обліку і аналізу ІНЕМ
Львівської політехніки висловлює щирі
співчуття асистентові кафедри Володимиру Степановичу Мохнякові з приводу
тяжкої втрати — смерти його батька
Степана Володимировича.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій. За зміст і достовірність рекламних
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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