ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент архітектури та розвитку містобудування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут архітектури
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

АНДРІЙ ШУЛЯР
та його внесок у розвиток архітектури, містобудування,
збереження архітектурної спадщини Львівщини.
До 100-ліття з дня народження
Львів, 13 грудня 2018 року
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:
1. Внесок Андрія Шуляра у розвиток архітектури, містобудування, збереження
архітектурної спадщини Львова та Львівської області у другій пол. ХХ ст.
2. Містобудівний розвиток Львова та міст Львівської області у другій пол. ХХ ст.
3. Проблеми та практика пам'яткоохоронної діяльності радянського періоду Львова та
Львівської обл. (друга пол. ХХ ст.)
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, англійська
Кожен учасник Конференції одержить програму та збірник матеріалів
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Подання заявки на участь і надіслання тез доповіді,
замовлення конференційного пакету та підтвердження про оплату
(для учасників з України) – до 1 листопада 2018 року.
Оплата оргвнеску для іноземних учасників – під час реєстрації
Львів – 2018

ОРГАНІЗАТОРИ:
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент архітектури та розвитку містобудування
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут архітектури
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
ГОЛОВА: Богдан Черкес, д. арх., проф., директор Інституту архітектури Національного
університету «Львівська політехніка»
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ: Микола Бевз, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектури та
реставрації Національного університету «Львівська політехніка»
НАУКОВИЙ КООРДИНАТОР: Богдан Посацький, к.арх., проф. кафедри містобудування
Національного університету «Львівська політехніка»
ЧЛЕНИ:
Микола Габрель, д. т. н., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування
Національного університету «Львівська політехніка»
Ігор Гнесь, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії
Національного університету «Львівська політехніка»
Світлана Лінда, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну та основ архітектури
Національного університету «Львівська політехніка»
Галина Петришин, к. арх. проф., завідувач кафедри містобудування Національного
університету «Львівська політехніка»
Віктор Проскуряков, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного
середовища Національного університету «Львівська політехніка»
Оксана Ткачук, т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування
Львівської обласної державної адміністрації
Богдан Гой, к. арх., доц., голова правління Львівської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
ГОЛОВА: Віталій Шуляр, ст. викладач
ЧЛЕНИ: Юрій Джигіль, к. арх., доц., Ростислав Шуляр, ст. викладач
СЕКРЕТАРІАТ конференції: Максим Ясінський, ас.
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Життя Львова ХХ ст. неможливо собі уявити без яскравої
особистості Андрія Михайловича Шуляра. В його постаті
відобразилась складна доля української галицької інтелігенції, яка
вийшла із під селянських стріх на початку ХХ ст., була спраглою
знань і безкорисного бажання принести добро своєму народові, гідно
відстоювала його інтереси при всіх окупаційних режимах і у
радянський час, і в підсумку досягла своєї мети, створивши Українську
незалежну державу на порозі XXI століття.
Андрій Михайлович був головою державної екзаменаційної
комісії у так далекому і настільки недавньому 1975р., коли я захищав
мій диплом архітектора у Львівській політехніці. Але насправді я
познайомився із ним під час творчих дискусій і обговорень різних
проектів на технічних радах в управлінні архітектури Львівського
облвиконкому, яке він очолював більш ніж чверть століття. Мене
завжди вражав його професіоналізм, архітектурний і політичний
талант, який допомагав йому відстоювати на будь-яких
управлінських рівнях інтереси регіону і міста, не поступаючись
високими архітектурними принципами. В тому, що ми сьогодні
маємо збережений Львів і архітектурні пам'ятки області, що ми не
розчинили наш регіон і його природу у безликій уніфікації масової
забудови епохи радянської індустріалізації Галичини, величезна
заслуга Андрія Михайловича Шуляра.
Богдан ЧЕРКЕС, д. арх., професор

АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ШУЛЯР
15.12.1918р. (с. Майдан, Івано-Франківська обл.) – 20.07.2010 р. (Львів)
Заслужений архітектор України, Лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка 1986 р.
1936-1939 – студент Краківського інституту мистецтв, факультет архітектури інтер’єру
1939-1942 – вчитель, директор українських шкіл на Підляшші (тепер територія Польщі)
1942-1947 – студент Львівського політехнічного інституту, отримав кваліфікацію «інженерархітектор», диплом з відзнакою
1947-1953 – архітектор у Державному проектному інституті цивільного та промислового
будівництва (Львів), пізніше у Львівському облпроекті
1953-1980 – начальник відділу архітектури (пізніше – управління архітектури) Львівського
облвиконкому
1953 - став членом Спілки архітекторів України
1957-1996 – обирався членом правління Львівського відділення Спілки архітекторів
України
1961-1980 – член правління Союзу архітекторів СРСР та правління Спілки архітекторів
України
1980 – 1990 - уповноважений правління Союзу архітекторів СРСР з питань відбудови та
реставрації замку у Свіржі
1981 - Лауреат премії Ради Міністрів СРСР
1991-1997 – уповноважений правління Національної спілки архітекторів України з питань
відбудови та реставрації замку у Свіржі
1994 – обраний почесним членом Української академії архітектури
1997 – призначений в.о. директора Дирекції Будинку творчості «Свірж» Національної
спілки архітекторів України
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 13 грудня 2018 року

Головний корпус Національного університету «Львівська політехніка»
9.00-10.00 – РЕЄСТРАЦІЯ учасників конференції (у холі другого поверху)
10.00 – 10.30
Вітальне слово
10.30 – 12.00
І-е Пленарне засідання
Головуючі – проф. Богдан Посацький
12.00 – 12.30
Кавова перерва

12.30 – 14.00
ІІ-е Пленарне засідання
Головуючі – проф. Галина Петришин
14.00 – 15.00
Обід

15.00 – 17.00
ІІІ-е Пленарне засідання
Головуючі – ст. викл Віталій Шуляра
17.00 – 17.30
Кавова перерва

17.30 – 18.00
Дискусія
Підведення підсумків пленарних засідань
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Організаційний внесок становить:
450 грн. (15 €) – участь в конференції (+ програма, збірник тез доповідей, сертифікат
учасника).
Реквізити для сплати оргвнеску для учасників з України
(для іноземних учасників оплата при реєстрації):
Отримувач: НУ «Львівська політехніка»
ЗКПО 02071010
Р/рахунок: 31254250101057
Банк: ДКС України
МФО 820172
Найменування платежу: назва конференції (Наукова конференція «Андрій Шуляр та його
внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини.
До 100-ліття з дня народження ”)
прізвище та ініціали учасника

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса оргкомітету:
79000, Україна, м. Львів, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12
кафедра архітектори та реставрації ІАРХ НУЛП, гол. корпус, ауд. 327
Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/
Інститут архітектури НУЛП: http://www.lp.edu.ua/iarh
Заявку та тези на участь у конференції надсилати на електронну пошту: conf.shulyar@gmail.com
Надходження до оргкомітету матеріалів електронною поштою можна перевірити за тел.:
+38 (032) 258-26-28 (Максим Ясінський); +38 (067)2759262 (Віталій ШУЛЯР);

ВИМОГИ
щодо оформлення тез доповідей
Матеріали, подані учасниками конференції, друкуватимуться у збірнику матеріалів.
Тези подаються українською і англійською мовами (для іноземних учасників – англійською
мовою) по 500 слів кожною мовою (WORD, Times New Roman Cyr 14) на електронну пошту
оргкомітету.
Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та
прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання, повну назву організації, закладу чи
підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають
структурований текст доповіді через 1 інтервал.
Ілюстрації (макс. 2 шт., чорно-білими) розташовуються у тексті тез та подаються окремими
файлами типу jpg (300 dpi)
Передбачено презентацію доповідей в РowerPoint. Файл з презентацією слід подати оргкомітету
під час реєстрації
Проживання у готелях – власним коштом учасників конференції
Організатори не займаються пошуком та бронюванням місць для проживання
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ЗГОЛОШЕННЯ на участь
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

АНДРІЙ ШУЛЯР
та його внесок у розвиток архітектури, містобудування,
збереження архітектурної спадщини Львівщини.
До 100-ліття з дня народження
Львів, 13 грудня 2018 року
Прохання заповнювати формуляр для кожного учасника конференції окремо!
Тема доповіді (укр. і англ.) (до 500 слів кожна) ……………..………………………
Мова доповіді (українська, англійська) ……………………..…………...……………
Ім’я, прізвище …………………………………………………………………………….…………….
Науковий ступінь, вчене звання ………………………………………….....…………………….
Організація ……………………………………………………………………………..……………….
Посада …………………………………………………………………………………..……………….
Країна, місто …………………………………………………………………………..………………..
Поштова адреса, контактний телефон, E-mail …………………………………………………….
Сфера наукових інтересів (до 60 слів) ……………………………………………...……………

Зголошення надсилати до 1 листопада 2018р.
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Lviv State Regional Administration
Department of Architecture and Town Planning Development
Ministry of Education and Science of Ukraine
Lviv Polytechnic National University
Institute of Architecture
Lviv Regional Organization of National Union of Architects of Ukraine

ACADEMIC CONFERENCE

ANDRIY SHULYAR
and his contribution in development of architecture, town planning,
preservation of architectural heritage of Lviv region
Dedicated to the 100th anniversary
Lviv, December 13, 2018
MAIN FOCUS:
1. Andriy Shulyar`s contribution in development of architecture, town planning, preservation of
architectural heritage of Lviv and Lviv region in the second half of 20th century
2. Urban development of the city of Lviv and other cities of Lviv region in the second part of
20th century.
3. Problems and practice of architectural relics preservation activities in soviet time in Lviv and
Lviv region (second half of 20th century)
WORKING LANGUAGES OF THE CONFERENCE
Ukrainian, English
Every participant of the Conference will get an agenda and handout materials.
CONDITIONS OF PARTICIPATION AT THE CONFERENCE
Submission of an application and sending thesis of the report,
ordering of a conference package and confirmation of payment
(for participants from Ukraine) – up to November 1, 2018.
Payment of a participation fee by international participants will be made during registration.
Lviv – 2018
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ORGANIZERS:
Lviv State Regional Administration
Department of Architecture and Town Planning Development
Ministry of Education and Science of Ukraine
Lviv Polytechnic National University
Institute of Architecture
Lviv Regional Organization of National Union of Architects of Ukraine
PROGRAM COMMITTEE:
CHAIRMAN: Bohdan Cherkes, Prof., Director of the Institute of Architecture of Lviv
Polytechnic National University
DEPUTY CHAIRMAN: Mykola Bevz, Prof., Doctor of Architecture, Head of the Department of
Architecture and Restoration of Lviv Polytechnic National University
ACADEMIC COORDINATOR: Bohdan Posatskyy, PhD in Architecture, Prof. of the
Department of Urban Planning of Lviv Polytechnic Doctor of Architecture National University
MEMBERS:
Mykola Habrel, Sc.D., Prof., Head of the Department of Architectural Design of Lviv
Polytechnic National University
Ihor Hnes, Doctor of Architecture, Prof., Head of the Department of Architectural Design and
Engineering of Lviv Polytechnic National University
Svitlana Linda, Doctor of Architecture, Prof., Head of the Department of Design and
Architecture Fundamentals of Lviv Polytechnic National University
Halyna Petryshyn, PhD in Architecture, Prof., Head of the Department of Urban Planning of
Lviv Polytechnic National University
Viktor Proskuriakov, Doctor of Architecture, Prof., Head of the Department of Architectural
Environment Design of Lviv Polytechnic National University
Oksana Tkachuk, Director of Department of Architecture and Town Planning Development
of Lviv State Regional Administration
Bohdan Goy, PhD in Architecture, Associate Prof., Chief of the Board of Lviv regional
Organization of National Union of Architects of Ukraine
2. ORGANIZING COMMITTEE:
CHAIRMAN: Vitaliy Shulyar, Senior Lecturer.
MEMBERS: Yuriy Djigil, PhD in Architecture, Associate Prof.; Rostyslav Shulyar, Senior
Lecturer,
CONFERENCE SECRETARIAT: Maksym Yasinskyi, assistant
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Lviv's life of the twentieth century impossible to imagine without
a bright personality Andriy Mykhailovych Shulyar. In his figure, the
difficult fate of the Ukrainian Galician intelligentsia, which came out
of the peasant's line at the beginning of the 20th century, was a thirst
for knowledge and a disinterested desire to bring good to its people,
defended its interests in all occupation regimes and in Soviet times, and
eventually reached its the goal, creating the Ukrainian independent
state at the dawn of the XXI century.
Andriy Mykhailovych was the chairman of the State Examination
Commission in such a distant and so recent 1975, when I defended my
diploma of an architect in Lviv Polytechnic. But in fact, I met him
during creative discussions and discussions of various projects at the
technical councils in the management of the architecture of the Lviv
regional executive committee, which he headed more than a quarter of
a century. I was always impressed with his professionalism,
architectural and political talent, which helped him to defend the
interests of the region and the city at all administrative levels, without
compromising on high architectural principles. The fact that we today
have preserved Lviv and the architectural monuments of the region,
that we did not dissolve our region and its nature in the faceless
unification of mass development of the era of the Soviet
industrialization of Galicia, the great merit of Andriy Mykhailovych
Shular.
Bohdan CHERKES, Dr. Arh., Professor

ANDRIY MYKHAILOVYCH SHULYAR
15.12.1918р. (Maydan village, Ivano-Frankivsk region) – 20.07.2010 р. (Lviv)
Honored Architect of Ukraine, Laureate of the State Prize named after T. Shevchenko
1936-1939 – Student in Krakow Institute of Art, Department of Interior Architecture
1939-1942 – Teacher, director of Ukrainian Schools at Pidliashshia (now in Poland))
1942-1947 – Student in Lviv Polytechnic Institute, graduated with honours, got qualification
Engineer-Architect
1947-1953 – architect in State Project Institute of Civil and Industry Building in Lviv, later in Lviv
oblproject
1953-1980 – Chief of Department of Architecture of Lviv Regional Executive Committee
1953 – membership in Union of Architects of Ukraine
1957-1996 – member of the Board of Lviv branch of Union of Architects of Ukraine
1961-1980 – – member of the Board of Union of Architects of USSR and of the Board of Union
of Architects of Ukraine
1980 – 1990 – mandatory by the Board of Union of Architects of USSR in rebuilding and
restoration of the castle in Svirzh village
1981 - Laureate of the Prize of Councile of Ministers of USSR
1991-1997 – mandatory by the Board of Union of Architects of Ukraine in rebuilding and
restoration of the castle in Svirzh village
1994 – Honoured member of the Ukrainian Academy of Architecture
1997 – Director of Administration of House of Creativity “Svirzh” of National Union of Architects
of Ukraine
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CONFERENCE PROGRAM, December 13, 2018

Main building of Lviv Polytechnic National University
9.00-10.00 – REGISTRATION of conference participants
(in the hall room on the second floor)
10.00 – 10.30
Welcoming
10.30 – 12.00
1st plenary session
Chairman - prof. Bohdan Posatskyi
12.00 – 12.30
Coffee break

12.30 – 14.00
2nd plenary session
Chairman - prof. Halyna Petrshyn
14.00 – 15.00
Lunch

15.00 – 17.00
3rd plenary session
Chairman – senior teacher Vitaliy Shulyar
17.00 – 17.30
Coffee break

17.30 – 18.00
Discussion
Summarizing results of the plenary sessions
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Participation fee:
450 UAH (15 €) – participation at the conference (+agenda, book of abstracts, participation
certificate)
Account details for transfer of the participation fee for participants from Ukraine
(payment of the participation fee by international participants will be made at registration):
Payee: Lviv Polytechnic National University
ZKPO: 02071010
Account No.: 31254250101057
Bank: State Treasury Service of Ukraine
MFO (bank code): 820172
Transfer title: name of the conference (Academic Conference “ANDRIY SHULYAR
and his contribution in development of architecture, town planning, preservation of architectural heritage of Lviv region.
Dedicated to 100th anniversary”
Surname and initials of the participant

CONTACT INFORMATION
Address of the organizing committee:
12 S. Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine,
Department of Architecture and Restoration, Institute of Architecture, main building of Lviv Polytechnic
National University, lecture room 327
Web-site: http://www.lp.edu.ua/
Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University: http://www.lp.edu.ua/iarh
Please send your applications and abstracts to this email address: conf.shulyar@gmail.com
If you want to make sure that your materials were received by the organizing committee, please call:
+38 (032) 258-22-08 (Maksym Yasinskyi); +38 (067)2759262 (Vitaliy Shulyar);

REQUIREMENTS
to presentation abstracts
Materials submitted by conference participants will be published in the book of abstracts.
Abstracts should be submitted in Ukrainian and English languages (for international participants - only in
English) and contain approx. 500 words in each language (WORD, Times New Roman Cyr 14). Abstracts
should be sent to the email address of the organizing committee.
Title of the presentation should be printed in capitals in the middle of the sheet. In a separate line, please
specify the surname and initials of the author, academic degree and academic title, full name of the
organization, institution or company where the author works, city and country. Leave one line blank and
provide the structured text of the presentation (printed in a single interval).
Images (max. 2 black-and-white images) should be located in the text and also sent in separate jpg files (300 dpi).
Presentations can be made in Рower Point. A file with your presentation should be provided to the organizing
committee at registration.
Accommodation costs will be born by conference participants.
Organizers will not be able to help you with search and reservation of accommodation.
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APPLICATIION FOR PARTICIPATION
INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

ANDRIY SHULYAR
and his contribution in development of architecture, town planning,
preservation of architectural heritage of Lviv region
Dedicated to the 100th anniversary
Lviv, December 13, 2018
Please fill in a separate application form for every conference participant!
Topic of the presentation (in Ukr. and Eng.) (up to 500 words each) ……………..…………
Language of the presentation (Ukrainian, Polish, English) ……………………..…………..........
Name, surname ………………………………………………………………………………..........….
Academic degree, academic title ………………………………………….....…………….............
Organization ………………………………………………………………………………………….….
Position ……………………………………………………………………………………………….….
Country, city …………………………………………………………………………………………….
Postal address, contact phone, E-mail ………………………………………………………………..
Scope of academic interests (max. 60 words) ……………………………………………………..

Please send you application by November 01, 2018.
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