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Як Ви святкуєте День студента?
Студент — досить суперечливий тип. То йому вчитись не
дай — а дай лише поборотись за права (свої і не
тільки) та справедливість у
всьому світі. Зате перед екзаменом йому спати не дай —
від книжки не відірвеш.
Протягом університетських
років пари, модулі, іспити й
т. д. спудеєві не дають спокійно жити, і він дочекатись
не може, коли нарешті вся
та катавасія скінчиться, і
розпочнеться „нормальне
життя“, але коли вже стає
дипломованим фахівцем, то
„нормальне життя“ порівняно
зі студентським чомусь видається йому досить прісним та
одноманітним… Не без ностальгії згадує тоді вчорашній
спудей друзів-однокурсників,
веселі пригоди й навіть нелюбі пари та суворих і вимогливих викладачів… Звісно,
таке скажеш не про кожного,
хто навчається у виші, — є
винятки, проте вони, як відомо, тільки підтверджують
правило…
Свята у житті студента — взагалі окрема й особлива
тема. У класичному варіянті
студент святкувати любить і,
найголовніше, завжди готовий: байдуже, що (пригадуєте, як у відомому фільмі: й
екзамен для студента свято),
сенс у тому — аби попразникувати. Отож, „професійне“
свято спудеїв — як назвала
одна з наших опитаних День
студента — для молодих
людей чергова нагода
відпочити, „відірватись“…
Кожен має свою „програму“ (хто культурну, хто
не дуже), проте, аби свято
справді вдалось, однозначно
потрібна (і, мабуть, всі з
цим погодяться) приємна
компанія і гарний настрій.
Сподіваємося, цього вам,
студенти-політехніки, вчора
не бракувало.
Про святкування Дня студента
у Політехніці ми розповімо у
наступному числі газети, яке
вийде 2 грудня 2010 року.

Вікторія Зарудяна, студентка четвертого курсу ІЕСК Львівської політехніки:

„Це моє „професійне“ свято“
Звичайно, ставлюся до Дня студента позитивно, тому що я — студентка, і це — моє „професійне“ свято. Думаю, цей день треба відзначати
з групою або принаймні з друзями, які є студентами. Можна піти на
вечірку, посидіти десь разом.
Андрій Леськів, студент першого курсу ІІМТ Львівської політехніки:

„Святкуватиму вперше“
Я першокурсник, тому День студента святкуватиму вперше. Тож
наразі не маю традицій його відзначення. Можна „ломанутися“ в
гори або просто десь показитися з друзями, однокурсниками, взяти
участь у цікавих заходах.
Уляна Лісна, студентка п’ятого курсу ІАРХ Львівської політехніки:

„Привід «відірватися»“
Для мене цей день не є особливий, це просто привід „відірватися“.
Зазвичай, ми збираємося з групою: святкуємо в кафе, а потім — на
дискотеку. Може, треба було б якось урізноманітнити „програму“,
та всі вже звикли до такого святкування.
Ростислав Плуталов, студент першого курсу ІАРХ Львівської політехніки:

„Залежить і від модулів“
Можна відсвяткувати з одногрупниками, друзями, наприклад, у
клубі „Міленіум“ або „Пікассо“. Але спершу треба успішно скласти
модулі….

Анна Терещенко, студентка п’ятого курсу ІАРХ Львівської політехніки:

„Святкувати можна і в парку, і вдома,
і на дискотеці“
Традиційно ввечері ми з одногрупниками збираємось у когось на
квартирі, а згодом ідемо на дискотеку (туди, де вхід коштує дешевше).
Раніше я навчалася в Українській академії дизайну — то, бувало, святкували День студента
і на лавочках у парку.
Павло Якимчик, студент четвертого курсу ІЕСК Львівської політехніки, голова Колегії та профбюро студентів інституту, член оргкомітету святкування
Дня студента у Політехніці:

„Організував свято для инших“
Раніше святкував як звичайний студент, а цьогоріч взяв участь в
організації святкових заходів для инших. Профком прагне підняти
рівень відзначення студентського свята в Політехніці. Вирішив провести такі цікаві й ефектні
заходи, як встановлення рекорду „Найбільша вітальна листівка“, прикрашення входу у головний корпус кульками, вручення подарунка спудеєві, який першим зайшов в університет
у День студента, а також фінал „Осени Політехніки“ й відкриття таблички біля четвертого
навчального корпусу, де буде встановлений пам’ятник студентові.
Опитувала та міркувала Ірина ШУТКА
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у день української писемности

Стартував конкурс ім. Петра Яцика

Н

езважаючи на те, що цього року Міністерство освіти і
науки України „умило руки“ від проведення ХI Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра
Яцика, він таки стартував у День української писемности
на малій Батьківщині засновника конкурсу — в селі Верхнє
Синьовидне на Сколівщині. Рішення про це ухвалила Ліга
українських меценатів. Вона ж, як і завжди, виділила частину коштів на його проведення. Підтримали конкурс місцеві
та обласні ради за рахунок своїх бюджетних коштів. Гроші
на проведення конкурсу виділила й еск-прем’єр-міністр
України Юлія Тимошенко.
У відкритті конкурсу взяли участь представники Ліги
українських меценатів, представники ЛОДА, зокрема,
перший заступник голови Мирон Янків, виконавчий директор Ліги українських меценатів, співголова координаційної ради конкурсу з української мови ім. Петра Яцика,
лавреат Національної премії ім. Т. Шевченка Михайло
Слабошпицький, віце-президент Ліги українських меценатів, голова Асоціяції видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк, головний редактор
Всесвітньої служби радіо „Україна“ Микола Мариненко,
начальник головного управління освіти і науки Львів-

ської ОДА Михайло Брегін, лавреат Національної премії
ім. Т. Шевченка Роман Лубківський.
— Хочу наголосити, що Львівська ОДА робила і робитиме
все, щоб відбулися ХІІ і ХІІІ конкурси, щоб у них брали участь
українці і в нашій державі, і за кордоном, — відзначив у
своєму виступі Мирон Янків.
Цього ж дня ХI Міжнародний конкурс знавців української
мови ім. Петра Яцика було відкрито й у инших областях України. До слова, у конкурсі ім. Петра Яцика щорічно беруть участь
до п’яти мільйонів школярів та студентів з 29 країн світу.
Михайло Слабошпицький висловив упевненість у тому,
що „коли у травні відбудеться офіційне закриття конкурсу
та нагородження переможців у театрі ім. І. Франка, на сцені
стоятимуть 29 прапорів. Так само переможців конкурсу в
инших країнах до Дня незалежности нагороджуватимуть у
посольствах України“.
У Львівській політехніці загальноуніверситетський конкурс відбудеться наприкінці листопада — на початку грудня
цього року. Наразі відбір кращих знавців мови відбувається
у студентських групах під час занять з української мови.
Катерина ГРЕЧИН

міжнародна конференція
Львівській політехніці 11 — 13 листопада відбулася II Міжнародна науково-технічна конференція „Теорія
У
та практика раціонального проєктування, виготовлення й експлуатації машинобудівних конструкцій“, присвячена 40-річчю Західного наукового центру НАН України

Чи скористається економіка вітчизняними
науковими здобутками?
До Львова приїхали освітяни, науковці
і промисловці України, зацікавлені у формуванні дієвих механізмів
взаємодії освіти, науки і бізнесу. В
актовій залі головного корпусу учасників конференції привітали голова
програмного комітету конференції,
голова Західного наукового центру
НАНУ і МОН України, академік Зіновій
Назарчук, проректор з наукової роботи
Львівської політехніки Зорян Піх, голова Українського товариства з механіки
руйнування матеріялів, директор
Фізико-механічного інституту ім.
Г. В. Карпенка НАН України Володимир
Панасюк, заступник голови Наукового
товариства імени Шевченка, директор
інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
НАН України Роман Кушнір, директор
ІІМТ Львівської політехніки Зіновій
Стоцько та инші.
Широка тематика конференції, яку
обговорювали її учасники впродовж
трьох днів, актуальна як у науковому,
так і прикладному плані. Вже давно
назріла потреба об’єднання науки,

освіти і промислових підприємств, які
спільними зусиллями мають здійснити
відповідні заходи щодо пришвидшення впровадження в українську
економіку наукових розробок з високим рівнем технічного забезпечення й
ефективности.
На конференції прозвучала думка,
що реалізація єднання науки, освіти
і промислового протенціялу вимагає
відповідних імпульсів і уваги з боку
держави, адже 80 відсотків всього
промислового потенціялу перебуває у
приватній власності. Приватний сектор
і державні підприємства не поспішають вкладати гроші в науку, проте вимагають від неї кінцевий продукт. До
прикладу, Західний науковий центр і
наукові установи намагалися запропонувати свої новітні регіональні програми розробки і реалізації пропозицій з
проблем підвищення надійної роботоспроможности наших промислових
і машинобудівних підприємств, однак
практично не можуть реалізувати свої
розробки навіть на регіональному рівні: всі підтримують ідею, але виділити

початковий капітал для того, щоб вона
запрацювала, ніхто не хоче.
Як відзначив проректор Зорян Піх,
конференцію не дарма проводять у стінах Львівської політехніки, адже вона
вже давно тісно співпрацює з иншими
університетами і установами НАН
України, зокрема із Західним науковим
центром НАН України, який започаткував якісно новий рівень організації
співпраці академічних установ і вишів
регіону з природничих і технічних
наук. Завдяки цьому наукова робота
в Політехніці змістовна, з інженерним
підходом, що позитивно впливає на
якість підготовки фахівців, дисертацій,
співпраці за контролем роботи спецрад і на спільні наукові дослідження.
Так, у 2007 році Центр разом із Львівською політехнікою започаткували
науково-навчальний комплекс з правами відділення цільової підготовки.
В його роботі беруть участь вісім
установ Західного наукового центру та
п’ять інститутів Львівської політехніки.
Закінчення на 4 с. →
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профорієнтація по-журналістськи
к змінити тарифний план, як під’єднатися до інтернету, як розблокувати телефон, як…, чому…, що робиЯ
ти… — не менше 120 дзвінків з різними запитаннями припадає за зміну на одного експерта колл-центру
„Київстар“. Щоб відповідати на них впевнено і правильно, не достатньо мати базові знання. Втім, що потрібно
вміти-знати, аби бути ідеальним телефонним експертом, мені пощастило дізнатись, на кілька хвилин ставши ним

Робота від дзвінка до дзвінка, мобільного…
Колл-центр — серце кожного оператора мобільного
зв’язку. Щоб працювало
воно добре, потрібні професійні експерти. У львівському колл-центрі їх налічується пів тисячі: коли
заходиш у зал телефонного
обслуговування, ніби потрапляєш у великий мурашник, розбитий на сектори,
де хлопці-дівчата (співвідношення між ними — 35%
і 65% [слабка стать, як не
крути, і тут витриваліша])
сидять кожен перед монітором і телефоном, відгороджені одне від одного
прозорими стінами, та постійно консультують тих,
хто має якесь питання і
дзвонить за номером 466.
Більшість (а це 70 — 80%)
експертів — студенти, переважно старших курсів і переважно Львівської політехніки та ЛНУ імени І. Франка.
Дехто з них встигає здобути
навіть червоний диплом,
обслуговуючи клієнтів у
нічну зміну. Крім цього, робота приваблива й тим, що
в Центрі постійно є вільні
вакансії, досвіду праці роботодавець не вимагає, а
після 5-ти тижнів навчання
і успішно складених іспитів

навіть виплачує першу мінімальну зарплату у розмірі
2200 гривень.
Перед тим, як спілкуватися з абонентами, майбутнім експертам варто
освоїти на відмінно комунікативні навички. Дізнаюсь,
що на 80% будь-яке обслуговування — це емоції,
та клієнти потребують не
тільки їх, а й чітких відповідей і компетентної впевнености в голосі. А от коли
клієнт надумає хамити чи
залицятися, то слід задати
запитання, яке повинно
перемкнути його у русло
спокійної розмови.
Переходимо до практики… Сідаю біля одного
експерта і слухаю, як він
із відчутним задоволенням відповідає на дзвінки. Олександр Марущак
працює в колл-центрі вже
четвертий рік. До того, після
закінчення Дрогобицького
педінституту, англійської
філології, шість років працював у школі. У цій роботі, вважає, знайшов себе,
бо любить спілкуватися,
особливо з англомовними клієнтами. Абоненти
бувають різні: хтось, наприклад, дзвонить не за-

ради потреби отримати
відповідь на питання щодо
телефонного обслуговування, а щоб розповісти
свою життєву історію. Після великих свят абоненти
часто блокують sim-карти і
гублять телефони, тож кількість дзвінків у колл-центр
зростає. Олександр очікує,
що цього року здійсниться
його давня мрія і він зможе
попрацювати у новорічну
ніч: це хоч і важко, але дуже
піднімає адреналін — люди
веселі, вітають зі святом…
Особливістю нічних змін є
не тільки те, що треба бути
активним, коли хочеться
спати, а й клієнти, які потребують допомоги. Вночі, за
спостереженнями Олександра, часто дзвонять в’язні.
Їх турбує відсутність доброго мобільного покриття. Окрім скарг на зв’язок,
в’язні замовляють мелодії,
які встановлюють замість
дзвінків. У спілкуванні, до
речі, в’язні доволі виховані
і вміють більш чітко ставити запитання операторові,
ніж звичайні абоненти.
Серед нічних клієнтів є також люди, які працюють на
заводах, їх більше цікавлять
питання економії коштів,

тож вони шукають відповідні тарифні акції.
Найважче Олександрові було здійснити перший
дзвінок. О, як я добре його
розумію! Вибираю абонента, який говорить українською: „Доброго дня,
Оксано! Мене звати Наталя…“ А далі — традиційне запевняння, що я їй
обов’язково допоможу, хай
тільки не кладе слухавки,
допоки з’ясую ситуацію.
Проконсультувавшись із
Олександром, що маю радити Оксані, повертаюсь до
розмови з нею: „Дякую, що
залишались на зв’язку…“.
Ху — не так і страшно, як
уявлялось! Радість від перемоги над собою надихає
проконсультувати ще когось, але… Стоп, як нас там
вчили? Ніякого „але“, тільки
„і“! Отже, і нас, журналістів,
уже кличуть на вихід — на
перший раз вражень більше, ніж досить.
Словом, працювати у
колл-центрі зовсім не нудно, як прогнозував дехто
з моїх друзів. А ле бу ти
журналістом мені наразі
набагато цікавіше!
Наталя ЯЦЕНКО

міжнародна конференція

Чи скористається економіка вітчизняними
науковими здобутками?
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Сформувалися і розвиваються наукові
школи в галузі машинознавства, які
мають певні наукові досягнення. Тож
львівські політехніки теж змогли поділитися своїми здобутками на науководослідницькій ниві.
На пленарних та секційних засіданнях заслухали чимало цікавих і
конструктивних доповідей, а також
45 стендових.

Учасники конференції мають
надію, що нарешті відбудеться реальне єднання всіх освітянських,
академічних і промислових колективів, і наша економіка, нарешті,
зможе скористатися найкращими
вітчизняними науковими здобутками. Тим паче, що Кабінет Міністрів
України нещодавно видав відповідне розпорядження, яким затвердив
план єднання освіти, науки і виробництва.

Додамо, що конференцію організували Західний науковий центр НАНУ
і МОН України, Фізико-механічний
інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
Національний університет „Львівська
політехніка“, Українське товариство
з механіки руйнування матеріялів,
Наукове товариство імени Шевченка,
редакції журналів „Фізико-хімічна
механіка матеріялів“ та „Машинознавство“.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010
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із перших уст

До аспірантури вступають восени
дебільшого ще в студентські роки
людина виявляє зацікавлення науковою роботою і бажання пов’язати
з нею своє професійне зростання
надалі. Саме в цю осінню пору завершується вступ в аспірантуру. Хто може
навчатися в ній? Чи завжди талановита до наук людина обирає навчання в
ній? Це ми з’ясуємо під час розмови
із завідувачем відділу докторантури
й аспірантури Львівської політехніки
Інною Шишкіною.
― Інно Олегівно, що дає аспірантура
молодій людині?
― Навчання в аспірантурі — це логічне
продовження підготовки фахівців з
обраної галузі, перший крок до здобуття вищої наукової кваліфікації. Той,
хто вирішив обрати науку як вид своєї
життєвої діяльности, присвятитися науковій та викладацькій роботі, без аспірантури не обійдеться. За час навчання
аспірант набуває цілісних знань з обраної галузі, вчиться бачити суть проблеми та шукати шляхи її розв’язання,
тобто самостійно виконувати наукові
дослідження. Зрештою, дедалі частіше
закордонним та українським фірмам
престижно мати працівника з науковим ступенем.
― А чи великий конкурс до аспірантури? В яких інститутах вони найпопулярніші? А де взагалі не мають
попиту? Чим це зумовлено?
― Охочих навчатися в аспірантурі є
багато. Але вступати можуть ті вчорашні студенти, які отримали згоду
майбутнього наукового керівника та
рекомендацію Вченої ради інституту.
У середньому, конкурс серед вступників — двоє на одне місце. Найбільше
претендентів до аспірантури є в ІНЕМі,
ІХХТ, ІКНІ, ІКТА. Цього року багато вступників в ІБІДі. Думаю, така популярність
зумовлена потужною науковою школою в цих інститутах, спеціялізованими
радами для захисту дисертацій. Також
це можна пояснити актуальністю наукового ступеня для майбутньої діяльности молодого фахівця.
Наприклад, науковий ступінь кан
дидата економічних наук дає можливість працювати у великій фірмі,
де престижно мати працівниківнауковців. Тимчасом як для деяких
инших спеціяльностей науковий ступінь не створює жодних переваг —
отримавши добре оплачувану роботу,
вчорашній студент замислюється, чи її

Світлина Ірини Мартин
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міняти на стипендію аспіранта, яка становить від 900 до 1440 грн (мінімальну
суму отримує випускник вишу, а той,
хто вже працював, — більшу).
― Як відбувається вступ? Чи ця процедура відрізняється від вступу на
навчання?
― Насамперед претендентів відбирають майбутні наукові керівники,
коли працюють зі старшокурсниками.
Питання про рекомендацію до вступу
обговорюють на кафедрах та вчених
радах інститутів. Її отримують, зазвичай, кращі випускники, з дипломом
із відзнакою, які були активними в
науково-дослідній роботі, студентських наукових семінарах і конференціях. До Приймальної комісії вступник
подає копії своїх опублікованих наукових праць або реферат із обраної
спеціяльности, письмовий відгук наукового керівника. Претенденти на
вступ до аспірантури складають іспит із
профільної спеціяльности, з філософії
та іноземної мови. Вступ триває до 17
листопада. За результатами всіх тих показників Приймальна комісія ухвалює
рішення щодо зарахування до аспірантури. Вагомим плюсом для вступника
є публікації та складені кандидатські
іспити. Після всіх тих процедур список
аспірантів затверджують у МОН. Отже,
наприкінці цього місяця відбудеться
офіційне зарахування до аспірантури.
― Чи багато в Політехніці аспірантів? Чи серед них є випускники инших
вишів, іноземці?
― На сьогодні в університеті — понад
500 аспірантів, які навчаються за 87
спеціяльностями, що, зрештою, охоплюють усі напрями, за якими готують
спеціялістів і магістрів. Майже щороку
МОН відкриває нам нові спеціяльності.

Скажімо, цьогоріч до послуг вступників
ІМФН — нова спеціяльність зі системного аналізу і теорії оптимальних
рішень.
Попри те, що здебільшого в нас
навчаються випускники Політехніки,
однак при вступі вони жодної переваги
не мають. Серед аспірантів також є
випускники ЛНУ ім. І. Франка, університетів Рівного, Хмельницького, Дрогобича, Івано-Франківська. Що ж до
аспірантів-іноземців, то їх на сьогодні
небагато — з Йорданії, Тунісу, Лівану,
Іраку. Здебільшого їх приваблюють
спеціяльності, пов’язані з обчислювальною технікою, інформаційними
технологіями, комп’ютерними та телекомунікаційними системами.
― Інно Олегівно, а чи багато аспірантів покидають аспірантуру, не
захистившись, а лише обмежившись
кандмінімумом?
― Обмежитися лише кандмінімумом
неможливо, адже бодай двічі на рік аспірант на засіданні кафедри звітує про
свій доробок за певний період. Якщо
він наукової роботи не проводить,
то його відраховують. Те, як аспірант
працює з дисертацією, контролює його
науковий керівник. Також наприкінці
навчального року аспірант повинен
пройти атестацію, за результатами якої
Вчена рада інституту вирішує, чи переводити його на наступний рік навчання.
― Які права та обов’язки мають
аспіранти?
― Всі вони прописані у відповідному
положенні. Найважливіше, на чому
хочеться наголосити, — це те, що аспірант має право проживати в університетському гуртожитку, працювати за
сумісництвом, мати щорічні канікули
до двох календарних місяців тощо.
Водночас він зобов’язаний у відповідний термін завершити та захистити
чи подати до розгляду дисертаційну
роботу. Також можна перевестися на
навчання за індивідуальною науковонавчальною програмою.
На завершення хочу зазначити,
що, попри невисоке матеріяльне заохочення, кількість аспірантів щороку
зростає. Це свідчить про інтелектуальний потенціял суспільства і додає
оптимізму, бо, як казали римляни:
Patriae decori civibus educandis (освічені громадяни — окраса Батьківщини).
Спілкувалася Ірина МАРТИН
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кафедра
е до Другої світової війни у Львівській політехніці була кафедра теплових двигунів та автомобілів. Однак
Щ
офіційною датою її заснування вважають 1945 — 46 роки. Спочатку тут готували спеціялістів з експлуатації та ремонту, а з 1959 року, коли створили ЛАЗ, — конструкторів, технологів, випробувачів. Сьогодні ж
тут готують сучасних фахівців

Поки існуватимуть засоби пересування,
автомобіліст без роботи не залишиться
Як розповідає завідувач кафедри автомобілебудування
професор Любомир Крайник, у всі часи кафедра готувала
фахівців-автомобілістів, тим паче, що розширювалася
сфера виробництва — засновували підприємства: „Автонавантажувач“, Дрогобицький завод автомобільних
кранів, Стрийський завод „Металіст“. Отже, особливістю
кафедри було готувати фахівців саме для тих підприємств. А коли 1964 року у Львові створили Всесоюзний
конструкторсько-експериментальний інститут автобусотролейбусобудування (тепер — „Укравтобуспром“), то
кафедра розвивається як наукова інституція. Саме тут науковці розпочали свої чи не перші дослідження та розробки,
готувати кандидатські чи докторські.
У 1996 році кафедру автомобілів і теплових двигунів
реорганізували у дві кафедри — експлуатації та ремонту
автомобільної техніки і кафедру автомобілебудування. На
кафедрі автомобілебудування спеціяльність „Автомобілі
і трактори“ перейменували на „Колісні та гусеничні транспортні засоби“, яка має спеціялізації: „Пасажирські транспортні засоби“, „Спеціялізовані автотранспортні засоби“,
„Діягностика, сертифікація та сервіс автомобілів“. Ці зміни
відбулися в умовах ринкової економіки, хоча ця тенденція
простежувалася ще десять років до того.
Коли в структуру Політехніки ввійшли Львівський
автомобільно-дорожній коледж та Коломийський машинобудівний коледж, то на кафедрі почали готуватися до ще
однієї спеціяльности — „Піднімально-транспортні, дорожні,
будівельні машини та устаткування“.

Вишкіл для сучасних фахівців
На сьогодні особливістю кафедри є її інтеграція у виробництво підприємств „ЛАЗ“, „Богдан“, „Еталон“, „ЗАЗ“. До того ж,
завідувач Любомир Крайник водночас є головою правління
ВАТ „Укравтобуспром“. Отже, старшокурсники мають нагоду
саме тут вдосконалювати свої фахові знання, а інститут, зі
свого боку, зацікавлений у випускниках Політехніки. Тому
до їхніх послуг — п’ять лабораторій „Укравтобуспрому“, де
студенти проводять свої перші наукові дослідження, готують
курсові та дипломні проєкти.
Сучасні студенти вивчають конструювання, виробництво
та випробування (враховуючи сертифікацію) легкових і
вантажних автомобілів, автобусів, спеціялізованих автотранспортних засобів; діягностику сучасних автомобілів Европи, Японії, Кореї, США та їхніх систем; тюнинг автомобіля.
Навиків випробування та діягностики автомобілів студенти
набувають, крім уже згадуваних лабораторій „Укравтобуспрому“, в діягностичному центрі ВЦ „Укравтотест“, на сучасному
обладнанні фірм BOSСH, WABCO, VDO. До послуг студентів —
лабораторії кафедри, скажімо, експлуатаційних властивостей
автомобілів і тракторів, робочих процесів автомобілів і тракторів, спеціялізованих автотранспортних засобів, підвіски та гальм.

Світлина Ірини Мартин

На вимогу часу

— Дякувати Богові, попри кризу, автомобільна сфера
розвивається, тому фах автомобіліста завжди актуальний, — каже завідувач кафедри Любомир Крайник. — Позаяк активно розширюється сервісна мережа, змінюється
її структура, то навіть звичайна торгівля автозапчастинами
вимагає знань зі спеціяльности.
Любомир Васильович упевнений, що в них нема випускника, який працював би в цілком иншій сфері, ніж автомобільна, адже за останні 20 років автомобілізація України
зросла в 10 разів і продовжує зростати надалі. Випускники
кафедри працюють конструкторами, випробувачами та
технологами на автомобільних заводах і в конструкторських
б’юрах, інженерами-діягностами на станціях технічного обслуговування автомобілів, в технічних станціях ДАІ.

Проблеми і перспективи
Найважливішою проблемою кафедри є те, що студенти починають навчатися тут лише з третього курсу. Отже, мають
мало часу на опанування спеціялізованих дисциплін. Також,
на думку Любомира Крайника, необхідно відновити спеціялізовану вчену раду в інституті, бо на кафедрі до захисту
підготовлено три кандидатські дисертації, на черзі — докторська. Зрештою, серед випускників кафедри щороку є охочі
навчатися в аспірантурі, попри те, що наукові перспективи
у нашому суспільстві не є сприятливі. Скажімо, за останні 10
років тут захистили 6 кандидатських і 1 докторську дисертації.
Нещодавно кафедра автомобілебудування відновила
співпрацю з німецьким вишем м. Цвікау, де щороку один
студент Політехніки навчається впродовж семестру. Найболючіше те, що випускник четвертого курсу може потрапити
туди на навчання лише на четвертий курс, адже у німецькому виші більше уваги приділяють фаховій підготовці.
Любомир Васильович вважає, що сучасний студент є
менш старанний у навчанні, ніж колись. Однак тішить і те,
що в кожній групі знаходиться бодай 30% тих, які є фанатами
своєї майбутньої спеціяльности. Саме на фанатизмі, на його
думку, базуються перспективи професійного зростання.
Ірина МАРТИН
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родом із політехніки
оли дорогою на Соловки я зустріла в Петрозаводську (Карелія, РФ) випускника
Кширокий
Львівської політехніки, то зовсім не здивувалась, адже Політехніка дала дорогу в
світ тисячам випускників. Олег Мисилюк відразу після завершення навчання
разом з альма-матер залишив і рідну землю. Та, видається, і одна, й друга не полишали
його серця ніколи. Про першу він завжди згадує з теплотою, а маленький куточок другої
має поряд — в Карелії, адже він є членом Карельського товариства української культури
„Калина“ від самого його заснування

„Народжені в Карелії, мої діти
ідентифікують себе як українці“
Коріння
Мій батько — залізничник, майстер
шляху, ми багато переїжджали. Я народився в Шепетівському районі, залізнична станція Майдан-Вила (Хмельницька область). Жили на Волині, на
Чернігівщині. У Прилуках я закінчив
перші два класи українською мовою,
поки не почалася війна. Наприкінці
серпня 1941 року ми з мамою та сестрою евакуювалися в Татарію, потім
переїхали в Башкирію (станція Кандри).
Я закінчив там третій і четвертий класи.
А батько в цей час працював майстром
на Мурманській залізниці. Влітку 1944
року його централізовано відкликали
і скерували в Тернопіль в Управління
будівельно-відновлювальних робіт, а
в жовтні туди переїхали і ми.

Львів
У 1948 році я поїхав до Львова, вступив
у технікум зв’язку. З другого курсу вже
був комсоргом — спочатку курсу, потім
відділення, пізніше технікуму. Займався
мотоциклетним спортом.
1953 року вступив до Львівського
політехнічного інституту на електротехнічний факультет. Ректором Львівської
політехніки тоді був доцент Микола
Максимович, а нашим деканом — доцент Кирпатовський. У мене дуже добрі
спогади про викладачів, наприклад,
про Григорія Денисенка (потім він
став ректором Львівської політехніки,
згодом — Київської політехніки). Ще
пригадую, що у нас викладав професор,
народжений ще в ХІХ столітті — професор Гавриїл Сокольницький (1877).
Я жив у гуртожитку на Чистій, був
головою студентської ради гуртожитку.
І ще контролював їдальню, щоб добре
готували, щоб не зменшували порції.
Добра була їдальня, зараз таких нема.
Коли треба було здавати проєкти,
то дві, а то й три ночі ми не спали. Ми
мусили вчасно здати, не було „хвостів“,
не було халтури. Пригадую, я був дуже

язикатий, тому викладач з теплоенергетики мене попереджав: „Ви у мєня
єщє попляшетє“ (тоді всі викладачі,
навіть українці, викладали російською
мовою). І на першому екзамені він
сказав, що я не знаю відповіді на питання, відправив довчитись. Мусив
перескладати.
Але спогади про навчання у мене
найкращі. Передовсім альма-матер
дала мені фах. Я з великою радістю відвідую Львівську політехніку. Зараз мало
буваю у Львові, я вже літня людина. Але
переглядаю відеозаписи з візитів Товариства в Україну. Ми ж усі замовили
собі репродукції картин Матейка, які є
в актовій залі головного корпусу. Коли
Лариса Скрипникова презентувала у
Львові книжку „Моя Карелія. Моя Україна“, привезла мені альбом Львівської
політехніки — таке диво!

ся сільським господарством, електромонтажною працею…

Робота

Після 46 років роботи в енергетиці (2002)
я пішов на пенсію. Наступного року у
травні мені буде 80, якщо доживу. Тепер
маю більше часу на Товариство „Калина“. Ще 1993 року, з першого заклику,
прийшов на установчі збори. Я навіть не
можу уявити свого життя без участи в засіданнях та заходах Товариства. Я завжди
казав: „Рєбята, я нє хохол, я украінєц“.
Два роки тому був заступником голови,
але запропонував обновляти правління,
залучати молодь, сам лишився членом
правління. Але це дуже складно. Молоді
не хочуть навіть вивчати українську мову.
Зараз я вже не маю такого досвіду
спілкування українською, тому, звісно,
вже гірше нею послуговуюся. Навіть
при перепису населення, хоч соромно,
а пишу: рідна — російська. Але при
першій-ліпшій нагоді намагаюся говорити українською. Я кажу молодим: подивіться на євреїв, на азербайджанців,
на вірменів — вони тримаються спільнотою, тягнуться один до одного. А ми?
Мої діти цілком ідентифікують
себе як українці.

У 1955 році я одружився з уродженкою
Білої Церкви Ніною Кушинською. Розписувався у Сталінському ЗАГСі Львова.
Весілля було скромне, ввечері зібралися родичі на квартирі моєї тещі.
Після закінчення інституту за розподілом мене скерували в місто Горький
(Нижній Новгород). Та десь за місяць я
отримав „відлуп“ від Горьковської ГЕС:
нам не потрібні спеціялісти, ми вже їх
набрали. А тоді ж була централізована
система працевлаштування, я написав
листа у міністерство. За рік до мого
закінчення наш один чоловік поїхав
у Карелію, на Кондопожську ГЕС. То
я запропонував, що можу поїхати в
Кондопогу на роботу. Міністерство не
заперечувало.
У 1959 році мене перевели в Петрозаводськ, бо вже починалася нова доба
в енергетиці республіки, будували електролінії. Я працював у „Кареленерго“,
в електричних мережах міста Петрозаводська, організував у 1986 році окреме
підприємство „Карелагропроменерго“,
де шість років був директором, займав-

Сім’я
Моя дружина теж українка. Вона померла 11 років тому. Син Валерій —
громадянин України, мешкає в Дніпропетровську. Закінчив Петрозаводський
медичний факультет університету,
хірург-травматолог. Пізнав усі перипетії
сучасного українського бізнесу. Спочатку він займався аптечним бізнесом, потім ветеринарією. Зараз має дві клініки.
А донька Тетяна мешкає зі мною. Вона
закінчила на відмінно школу та Київську
політехніку з червоним дипломом.
Працює в енергозбуті. Виховує прийомного шестирічного сина.

Українське товариство

Життєпис випитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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без минулого немає майбутнього
листопада Україна вшановує пам’ять жертв голодоморів і політичних репресій. Зайве доводити, що знання
27
і осмислення свого минулого, зокрема, пошанування як відомих героїв, так і мільйонів незнаних жертв
безжального колеса історії, визначають рівень зрілости суспільства і програмують його майбутнє

„Силу нації надає пам’ять“
Громадські ініціятиви
Після відновлення державности
Україна отримала можливість самостійно, без нав’язаних ззовні моделей, послідовно, сторінка за сторінкою, дошукуватися правди про своє
минуле. Існує думка, що за двадцять
років у цьому напрямку зроблено
не досить, особливо порівняно з
иншими країнами посткомуністичного простору. Але, безперечно, є
й здобутки.
Роль громадської складової тут
важко переоцінити. Зазвичай саме
ініціятиви громадськости є передвісниками й стимуляторами якісних
змін у суспільстві. Так, ще напередодні переломного 1991-го розпочало
діяльність Всеукраїнське товариство
„Меморіял“ (згодом взяло собі ім’я
В. Стуса). Серед своїх завдань організація вбачала, зокрема, розслідування масових репресій, увічнення
пам’яти жертв. Для поширення
інформації про замовчуване минуле
проводили конференції, виставки,
акції вшанування пам’яти жертв
репресій.
Недавно київський „Меморіял“
зініціював (його підтримало понад 30
громадських об’єднань, політичні й
громадські діячі) створення Громадського інституту історичної пам’яти —
альтернативи Українському інституту
національної пам’яти (УІНП), який
нова влада підпорядкувала послідовникам комуністичних ідей.

Роль держави
Зміна керівництва УІНП (замість Ігоря
Юхновського — Валерій Солдатенко,
який працював у наукових інституціях
при ЦК КПУ) в багатьох викликала
тривогу щодо можливого відходу від
україноцентричної історичної концепції. Побоювання, як виявилось,
були небезпідставні: УІНП декларує
невдоволення начебто переписаною
історією, реабілітацією „ворогів народу“…
Варто наголосити, що створення
у 2006 році Інституту національної пам’яти було закономірне і
необхідне, бо хіба формування та
повноцінне втілення політики „роз-

секречення“ минулого, збереження
історичної пам’яти можливе без
участи держави, без відповідних
інституцій і продуманої стратегії?
Аналогічні структури є і в инших
державах. Скажімо, у Польщі ІНП діє
ще з 1998 року, крім центрального
має десяток регіональних управлінь в усій країні. Український ІНП,
за визначенням, є центральним
органом виконавчої влади у сфері
відновлення і збереження національної пам’яти, а увічнення пам’яти
учасників національно-визвольної
боротьби, жертв голодоморів і політрепресій було визначено одним із
пріоритетів інституту. Чому історична
пам’ять настільки важлива для нації,
перший голова УІНП академік Ігор
Юхновський пояснював так:
— Силу нації надає пам’ять про
жертви, які було принесено. Воскресіння пам’яти про жертви й утиски,
що їх зазнала українська нація, має
переконати сьогоднішнє покоління,
що нація сповна заплатила за свою
незалежність і що її моральне, економічне, політичне і особливо фізичне
життя може бути ґарантоване тільки
у незалежній Українській державі.

Місця пам’яти
„Створення мережі „місць пам’яті“ є
одним із головних завдань політики
національної пам’яти. Історичні місця
або „місця пам’яти“ — поняття, яке
включає в себе пам’ятники, музеї,
заповідники, меморіяли, топоніміку,
місця, де важливі історичні події можна побачити, відчути… Розвиток політики національної пам’яти, зокрема і
через створення музейних установ…

є вкрай необхідним, щоб держава,
народ і суспільство отримали цілісну
історичну платформу для створення
стратегії національного розвитку,“ —
зазначено в резолюції круглого столу
з розвитку музею-меморіялу „Тюрма
на Лонцького“ (ЛНУ ім. І. Франка, 27
жовтня 2009 року).
Власне, Національний музеймеморіял жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького“ і є одним
із таких місць пам’яти. Розкриваючи
суть окупаційних режимів, наслідки
їхньої репресивної політики, героїзм
учасників визвольного руху, музей
нагадує Україні та світу про страшні
злочини минулого. Нині триває процес переходу музею в підпорядкування УІНП — це мало б сприяти (сподіваємося, що так і буде) повноцінній
реалізації його завдань.
Тим часом процес формування
української карти пам’яти, зокрема
й у Львові, триває. Недавно, як уже
писала „Аудиторія“, на Янівському
кладовищі відкрили Меморіяльний
комплекс жертвам, замордованим
у львівських тюрмах у червні 1941
року. А через кілька років у нашому
місті має з’явитись ще один меморіяльний музейний комплекс — „Територія терору“. Він постане на місці
„Пересильної тюрми № 25“ (проспект
Чорновола, 45, де нині автостоянка).
Відповідно до концепції, у комплексі
відтворять атмосферу радянської
доби (алея пам’ятників, портрети
тиранів, дерев’яні бараки та ин.), там
буде „стіна пам’яти“, карта ГУЛАГу,
монумент, присвячений депортаціям
у радянські й нацистські концтабори
тощо. „Територія…“ матиме ряд особливостей: сучасний спосіб подачі
інформації (аудіоряд, інсталяції), інтерпретація минулого з точку зору не
лише української, а й инших громад
Львова (зокрема поляків і євреїв). За
задумом, комплекс стане майданчиком для активної комунікації на
історичну тематику.
І справді, важливо не підмінити
пам’ять „активну“ „законсервованою“ інформацією і зовнішньою
атрибутикою. Певна доля відповідальности, мабуть, лягає на плечі
кожного з нас.
Ірина ШУТКА
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18 листопада — 1 грудня 2010
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таланти політехніки
радиційний фотоконкурс, який щороку проводить редакція тижневика „Аудиторія“, дав можливість творчій
Тся виставкою
молоді Львівської політехніки через об’єктиви своїх фотокамер відкрити „Таємниці моєї країни“. Він завершивробіт конкурсантів, яка тривала від 4 до 11 листопада. Кульмінацією фотоконкурсу, присвяченого
Дню газети „Аудиторія“ та Дню студента, який редакція цьогоріч проводила спільно з Колегією та профкомом
студентів і аспірантів Львівської політехніки, стало нагородження переможців, яке відбулося 11 листопада

„Таємниці моєї країни“ відкрили…
через об’єктиви фотокамер
Урочисті миттєвості
Своїми нововідкриттями таємниць
поділилося сімнадцятеро студентівполітехніків, які представили роботи
у шести номінаціях: портрет, пейзаж,
макрозйомка, натюрморт, урбаністика
та сюжетне фото.
Майстерність фотографії оцінювало професійне журі, до складу
якого ввійшли: фотограф Юрій Дячишин, фотограф-дизайнер Юрій
Мориквас, художник та учасник
музичного гурту „3 в 1“ Василь Карвацький, фотоаматор, багаторічний
член журі, кандидат технічних наук,
доцент кафедри РЕПС (ІТРЕ) Леонід
Сніцарук, голова Колегії та профкому студентів і аспірантів Львівської політехніки Богдан Поліщук. А
очолив журі проректор з науковопедагогічної роботи та соціяльного
розвитку Богдан Моркляник.
Урочисте закриття виставки зібрало
конкурсантів та чимало гостей. Журналістки „Аудиторії“ зачитали вердикт
журі. Проректор Богдан Моркляник
нагороджував володаря гран-прі та
всіх, хто посів перші місця, заступник
голови студентського профкому Юрій
Баланюк нагороджував конкурсантів
за другі місця, головний редактор
„Аудиторії“ Ярослава Величко — за
треті, а член ради „Просвіти“ Львівської політехніки Надія Любомудрова
оголосила преміянтів, яких обрало
Товариство „Просвіта“.

[•]

Проректор Богдан Моркляник нагороджує
володаря гран-прі Івана Іщенка

[•]

Ще мить — і прозвучать імена переможців конкурсу

Особливо приємними для конкурсантів стали слова похвали від Богдана
Моркляника та Юрія Баланюка, які
високо оцінили прагнення молоді
до творчої самореалізації та вміння
бачити прекрасне. Окремо проректор
наголосив і на актуальности таких
конкурсів, де студентство знаходить
нові способи самовираження. З побажаннями більше вловлювати вдалих
моментів і доброзичливою критикою
виступив Леонід Сніцарук.
З теплими словами до молодих аматорів фотосправи звернулася головний
редактор газети „Аудиторія“ Ярослава
Величко, наголосивши, на тому, що вся
діяльність редакції спрямована передусім на духовний розвиток молоді. Вона
подякувала оргкомітетові за копітку

[•]

Юлія Олендра отримує привітання
від студентського профкому

організаційну роботу, студентському
профкомові — за співпрацю, журі — за
справедливе і доброзичливе оцінювання робіт, ректоратові, Товариству „Просвіта“ і всім, хто прийшов ознайомитися
з експозицією, — за підтримку й увагу
до студентської творчости.

Називаємо переможців
Отож, головну нагороду фотоконкурсу ― гран-прі — за роботу „Про
одиноке дерево, стільчик та людину
з парасолею“ отримав третьокурсник
ІГДГ Іван Іщенко. Також він отримав
нагороду за друге місце у номінації
„Пейзаж“ (фото „Спокій“).
Закінчення на 11 с. →

[•]

Головний редактор „Аудиторії“
нагороджує Мар’яну Недбальську
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[молодіжна політика]

наш календар
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби.
21 листопада — День архангела Михаїла.
27 листопада — День пам’яти жертв
Голодомору та політичних репресій.
1 грудня — Всесвітній день боротьби
зі СНІДом.

Пам’ятні дати
18.11.1786 — народився Карл Марія Вебер, німецький композитор, дириґент.
18.11.1804 — засновано Харківський
університет.
18.11.1874 — помер український письменник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, данський
фізик, лавреат Нобелівської премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гриневичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка,
український фольклорист і музико
знавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання
у Києві Василя Стуса, українського поета, правозахисника, замордованого в
пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної
Ради проголосив самостійність УНР у федеративному зв’язку з иншими вільними
народами колишньої Російської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк,
український літературознавець.
21.11.1694 — народився Вольтер (МаріФрансуа Аруе), французький письменник, філолог та історик, діяч французького Просвітництва ХVІІІ століття.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя
Чумака, українського революційного
поета.
21.11.1921 — більшовики розстріляли
під Базаром 359 українських вояків,
учасників Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конференція поневолених народів Східної
Европи та Азії, скликана керівництвом
ОУН і УПА.
22.11.1873 — помер Михайло Максимович, український етнограф, історик і
літературознавець, ректор Київського
університету.
23.11.1860 — народилася Марія Башкирцева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан,
український поет, перекладач, громадський діяч.
24.11.1805 — народився Олекса Стороженко, український письменник, автор
повісти „Марко Проклятий“.
24.11.1934 — помер на засланні Михайло Грушевський, український історик і громадський діяч, Голова
Центральної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван НечуйЛевицький, український письменник,
автор повісти „Кайдашева сім’я“, драми „Маруся Богуславка“.
25.11.1855 — народився Дмитро
Яворницький, видатний дослідник козацької старовини, етнограф і археолог.

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010

громадські ініціятиви

Студентство обговорило
Конституційну реформу

Н

а початку листопада цього року
у Національному технічному
університеті України „Київський
політехнічний інститут“ відбувся II
Національний круглий стіл щодо студентського бачення Конституційної
реформи в Україні.
Організаторами заходу виступили
ВМГО „Національний студентський
союз“, ГІ „Студентський захист“ та
Студентська рада НТУУ „Київський
політехнічний інститут“.
Своє бачення, яке внесли у підсумкову резолюцію, висловили більше
півсотні представників студентської
громади Києва, Львова, Харкова,
Умані, Одеси, Херсона, Миколаєва,
Запоріжжя, Донецька, Ужгорода,
Хмельницького, Івано-Франківська,
Переяслав-Хмельницького та Луганська. Експертом та почесним гостем
круглого столу був Олександр Мороз.
Зокрема студентські представники
зауважили, що при реформуванні
Конституції необхідно насамперед
виходити з того, що це політикоправовий фундамент держави, тому
вносити поправки до неї можна лише
в разі крайньої необхідности, але
системні й забезпечувати необхідний
баланс між гілками влади.
Студентські лідери розкритикували незаконне, на їхню думку, рішення Конституційного суду, зауважив-

ши, що зміни до Конституції повинні
зумовлюватися лише потребами довготривалого розвитку держави, а не
ґрунтуватися на короткотерміновій
політичній кон’юнктурі.
Підбиваючи підсумки, молодь
зазначила, що навряд чи саме недосконалість української Конституції
є основною причиною гальмування
адміністративної реформи, „відірваності“ публічної адміністрації від потреб і запитів людей, корупції, непрозорости діяльности органів влади як
на центральному, так і на місцевому
рівнях. Молоді лідери запропонували
шукати причини того, що відповідні
реформи не втілюються в життя, за
відсутности законів, необхідних для
їх проведення.
Наприкінці зустрічі президент
Національного студентського союзу
Анатолій Ігнатович запропонував
створити робочу групу з доопрацювання студентських пропозицій
та передачі їх у Адміністрацію Президента та Верховну Раду України.
Учасники круглого столу одноголосно підтримали таке рішення, а також
висловили сподівання, що круглий
стіл Національного студентського
союзу стане традиційним та відбудеться втретє.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

конкурс проєктів

ЛМР підтримає молодь

Л

ьвівська міська рада розпочинає
прийом проєктів на проведення
молодіжних заходів на 2011 рік. Проєкти можуть подавати молодіжні та
дитячі громадські організації.
Актуальні програми й захо ди підтримає управління молоді,
сім’ї та спорту Львівської міськради.
Актуальні — це ті, які стосуються
розв’язання проблем дітей та молоді,
зокрема підтримка молодіжного руху,
національно-патріотичне та духовне
виховання молоді; оздоровчі й відпочинкові заходи для дітей і молоді (подорожі, туризм, вишколи на природі);
формування здорового способу життя
та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі (паління
тютюну, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ-

СНІД); підтримка творчої й обдарованої молоді; підтримка і захист сімейних
цінностей, підготовка молоді до подружнього життя, формування відповідального батьківства та материнства;
запобігання асоціяльним проявам в
сім’ї (жорстокости, насильства, алкоголізму); сприяння зайнятости молоді
й підтримка молодіжного підприємництва (навчально-інформаційні заходи);
демографічна, гендерна політика,
протидія торгівлі людьми.
Термін подачі проєктів — до 6 грудня цього року. Проєкти слід подавати
у ЛМР (пл. Ринок, 1, кабінет № 519).
Взірці необхідних документів — на
сайті ЛМР.
Ірина ШУТКА
За матеріялами city-adm.lviv.ua

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010
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таланти політехніки

наш календар

„Таємниці моєї країни“ відкрили…
через об’єктиви фотокамер

25.11.1878 — Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук,
український письменник, публіцист,
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Довженко, кінодраматург, режисер і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас Заливаха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Кобилянська, відома українська письменниця.
27.11.1918 — створено Українську
академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб, українська письменниця, авторка
романів „Людолови“, „В степу безкраїм
за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків„Горновий“, провідник ОУН на Львівщині, теоретик українського націоналізму.
28.11.1954 — помер Енріко Фермі, італійський фізик, лавреат Нобелівської премії.
28.11.1970 — убито за загадкових обставин Аллу Горську, талановиту українську художницю i правозахисницю,
учасницю руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорій
Квiтка-Основ’яненко, перший прозаїк
нової української літератури.
29.11.1859 — народився Кость Левицький, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський,
український науковець, творець української природознавчої термінології,
член НТШ.
30.11.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український композитор,
музикознавець, письменник, один із
засновників та перший голова товариства „Просвіта“, автор опери „Купало“.
1.12.1717 — народився Георгій Кониський, український письменник, проповідник і громадський діяч.
1.12.1883 — народився Микола Хвильовий, український письменник,
ініціятор створення ВАПЛІТЕ, автор
творів „Санаторійна зона“, „Україна чи
Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій КосАнатольський, український композитор і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборода, український композитор, автор
пісень „Білі каштани“, „Рідна мати
моя“ тощо.
1.12.1930 — народився Роман Федорів, український письменник, автор
романів „Чорна свіча від Їлени“, „Отчий
світильник“, „Єрусалим на горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, український письменник, автор роману
„Гомоніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали
першим Президентом незалежної
України.

→ Закінчення. Початок на 9 с.

Світлини Ірини Шутки

[молодіжна політика]

Першою аж у двох
номінаціях — „Сюжет“
(„Викладачі В Контакті“) та „Урбаністика“
(„Паралелі“) — стала
студентка магістратури
ІТРЕ Мар’яна Ружицька.
У номінації „Портрет“
за світлину „Любов“ першість виборов магістрант [•] Таємниці країни — на світлинах львівських політехніків
ІТРЕ Олександр Вальчук.
А „Стара границя“ четвертокурсника номінаціях „Урбаністика“ („Вогні“) та
ІАРХ Андрія Макійчука стала першою „Макрозйомка“ („Витонченість“). Третє
у номінації „Пейзаж“. Перше місце у місце також посіла четвертокурсниця
номінації „Макрозйомка“ за роботу „На ІГСН Мар’яна Недбальська за сюжетне
варті“ посів студент шостого курсу ІТРЕ фото „To go not to go?“. А в номінації
Олег Богуцький. Він отримав ще одну „Натюрморт“ зі світлиною „Затишок…“
нагороду — за третє місце у номінації третім став учень 7-а класу Львівської
„Портрет“ („Шипшинка“).
академічної гімназії Ростислав МатвіДругим у двох номінаціях — „Сю- їв. Третє місце виборола і студентка
жет“ („І тільки тінь його ще зберегла магістратури ІАРХ Ірина Сільвестер за
свою колишню силу…“) та „Урбаністи- пейзаж „Херсонес“.
ка“ („Мінімалізм?“) став четвертокурсник ІТРЕ Ростислав Мишак.
Нагороди
У номінації „Натюрморт“ друге місце за роботу „Погляд крізь віки“ посів Найвища нагорода — гран-прі — оцінестудент-першокурсник ІТРЕ Дмитро на в 1000 гривень. Усі, хто посів перші
місця у різних номінаціях, отримали гроГригорчак.
шові премії з фонду ректора по 500 грн.
Від студентського профкому премії по
300 грн. отримали всі, хто посів другі
місця. А конкурсантів, які вибороли треті
місця, нагородили преміями по 100 грн.
та комплектом книжок, які видала редакція тижневика „Аудиторія“ („Музей
історії Львівської політехніки“, „Спадщина великого будівничого. Професор
Львівської політехніки Іван Левинський
(1851―1919)“ та збірник публікацій „На
ниві української науки). Окрім цього,
всі без винятку учасники фотоконкурсу
[•] Приз від „Просвіти“ Мар’яні Ружицькій
отримали від редакції квитки на дві осовручає член ради Товариства Надія
би у провідні театри Львова.
Любомудрова
Окремо премії по 100 грн. від
За портрет „Літня прохолода“ друге товариства „Просвіта“ Львівської помісце виборола магістрантка Інституту літехніки отримала Мар’яна Недбальархітектури Юлія Олендра. Також Юля ська за світлину „Кордон“, Мар’яна
заслужила й справжню любов гля- Ружицька — за „Дух нації“ та Дмитро
дачів — „Приз глядацьких симпатій“ Григоренко ― за „Погляд крізь віки“.
(двотомне видання ТОВ „Видавничий
Наталія ПАВЛИШИН
центр „Логос Україна“ — „Львівська
P. S. Редакція висловлює подяку за
політехніка: LITTERIS ET ARTIBUS“).
Другим у номінації „Макрозйомка“ допомогу в оформленні фотовиставзі світлиною „Політ джмеля“ став сту- ки студентам четвертого курсу ІАРХ
Назарові Малецю, Христині Домниш,
дент п’ятого курсу ІКНІ Максим Нич.
А роботи студента четвертого курсу Михайлові Шикеті, шестикурсникові
ІАРХ Роберта Вовчика стали третіми у ІТРЕ Ігорю Суботі.
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паломник кличе в дорогу
ьогоднішня наша подорож до стародавнього Стільська, що згадується ще в „Повісті минулих літ“. Це
СПобуваємо
місто — столиця Великої, чи Білої Хорватії, що обіймала території теперішніх Західноукраїнських земель.
і в инших чарівних місцях Подністров’я

Звідуємо Верхнє Подністров’я
Стільсько
Та нім розказувати про Стільсько,
треба згадати науковця, кандидата історичних наук, відомого археолога, що
понад 30 років свого життя присвятив
дослідженню пам’яток східних хорватів у Верхньому Подністров’ї, Ореста
Корчинського. Одержимий вивченням
історії білих хорватів (горватів) пан
Орест не тільки невпинно поглиблює
свої археологічні дослідження, друкує
багато статей, бере участь у наукових
конференціях в Україні та Хорватії,
але знаходить час показувати, розказувати краєзнавцям про місця, де
знаходилося Стільсько, залишки валів — укріплення міста, скелі, печери,
печерну церкву.
У с. Стільсько Миколаївського району Львівської области археологи відкрили унікальний історико-культурний
комплекс із городищем ІХ — ХІ ст. Він
знаходиться на величезній території
Бібрсько-Стільської височини. Місця
надзвичайно мальовничі: гори покриті лісом, скелі, рукотворні печери
(їх понад сто), ріка, гребля, якій десять
сотень літ. Стільсько було містом дуже
великим, як на свій час. Його площа
сягала 250 га, а довжина оборонних
стін — 10 км, про це свідчать потужні
земляні вали по яких сьогодні залюбки
мандрують екскурсанти.
В одному з головних проїздів археологи розкопали білу кам’яну бруківку,
що за давніми переказами звалася
„Білою дорогою“.
Незбагненна річ — людська
пам’ять, пам’ять багатьох поколінь, що
донесла до нас назви окремих частин
міста: „Золоті ворота“, „Золота брама“,
„Вежа“, „Княжа криниця“, „Підкоморище“, „Хомина долина“, „Гребля“ тощо.
Екскурсанти, мандруючи Стільськом, знайомляться зі схемами, реконструкціями виконаними археологами на основі досліджень експедицій.
В уяві постають древні стіни на валах,
вежі, ворота; між валами — рови, що
наповнювалися водою.
З нашої території білих хорватів
було витіснено, вони перемістилися на
місце сьогоднішньої Хорватії. Відступили, забрали зі собою якесь майно і…
пам’ять. Сьогодні на території Хорватії
є населені пункти, що мають назви

[•]

Реконструкція городища у Стільську

покинутих, і сталося так, що поблизу
Миколаєва є група сіл, назви яких повторюються в Хорватії.
Стільсько стало містом наших предків. У ватиканських архівах збереглися
грекомовні записи, зроблені в ХІV ст.,
де сказано, що між Галичем і Володимиром є місто Стільсько — резиденція
Галицької митрополії.
Надзвичайно цікаво бродити по
сільських горах, ставити свічку на вівтар печерної церкви за упокій душ
тих людей, які тут колись молилися.
Побачити й уявити все це допомагають
реконструкції, зроблені науковцем,
а також схеми валів, доріг, ровів… В
уяві оживає місто, люди, події, яким
так багато літ.
Огляд Стільська займає цілий день,
7 — 8 годин. Прогулянка втомлює, але
скільки цікавого, скільки емоцій…

Жидачів
Якщо поверхнево, не заглиблюючись,
оглядати Стільсько, якщо не мати
такого неперевершеного оповідача
як пан Корчинський, то Стільсько без
історії можна „перебігти“ за 4 — 5 годин. Тоді в довгий літній день подорож
можна розширити і рухатися в напрямі
на Жидачів й далі, а для „солідних“
краєзнавців у Жидачеві починається
новий цікавий маршрут.

Першу письмову згадку про місто
Жидачів знайдено у „Повісті минулих
літ“, вона датована 1164 р. Тут Жидачів згадується як Удеч (або Зудечів).
Пов’язана ця згадка з великою повін
ню в Галичі, отже, Дністер виходив
із берегів не лише через глобальне
потепління.
Походження назви міста пов’язують
із румунським словом „жудечу“, що
означає „право“. Деякі історики припускають, що поселення заснували
румунські колоністи, і тут відбувалися
суди. Одначе в історичних документах
зафіксовано близько 25 назв міста. В
Жидачеві екскурсанти підіймаються
на Замкову гору. Тут від замку залишилися тільки земляні вали, але саме
місце замку дає зрозуміти про значні
розміри споруди, а краєвиди, що відкриваються на місто, гори і ріку, приносять справжнє естетичне задоволення.
На протилежному боці міста височіє
инша гора — Городище. Вона має
дуже вигідне розміщення, омивається
річкою. Це було надійним природним
захистом стародавнього Жидачева
(Удича, Зудичева). На схилах цієї гори
сьогодні створено меморіял жертвам
тоталітарного режиму. Пам’ятник високого художнього рівня, величавий
хрест височіє над містом, вшановуючи
невинно убієнних. У літню пору меморіял потопає в квітах.
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коротко
У центрі міста — мурована церква,
збудована на місці старої зруйнованої. В
церкві — чудотворна ікона Жидачівської
Богоматері, що датується 1406 роком.

Журавно
Селище Журавно прославилося в европейській історії тим, що у 1676 р. польські
війська короля Яна ІІІ Собеського майже
місяць вели жорстокі бої зі 100-тисячною
турецькою армією Ібрагіма Шейтана на
„Журавенських полях“ між ріками Дністер та Свіча. Невдовзі в околицях міста
супротивники уклали Журавенський
мир, який завершив польсько-турецьку
війну 1673 — 1676 рр. і зупинив турецьку експансію на українських землях. На
відзнаку 200-річчя цієї події в Журавно
встановили пам’ятну колону, яка збереглася до наших часів.
Місто пишається тим, що тут народився Миколай Рей (1505 — 1569) —
польський письменник і поет-мораліст,
релігійний полеміст епохи Відродження.
Сьогоднішнє Журавно — маленьке містечко з типовою для галицьких містечок
ринковою площею з ратушею. За містом — широкі поля, а над рікою — гарні
місця для відпочинку.

Кохавина
Відпустове місце Кохавина відоме з
1646 р. — часу з’яви там Чудотворної
ікони Матері Божої Кохавинської. Спочатку на тому місці збудували невелику
каплицю, а пізніше, у 1748 р. — простору
дерев’яну церкву. Поруч із нею виріс
монастир кармелітів.

За цей час було зафіксовано багато
випадків зцілень перед іконою, а тому
римська комісія, що вивчала це явище,
визнала її Чудотворною. Сталося це 26
травня 1755 р.
Визначною подією в історії Кохавини
став день 15 серпня 1912 р., коли з благословення Папи Пія Х відбулася коронація
ікони, на яку зібралася велика кількість
прочан не тільки з Галичини, але й инших
країн Европи.
З 1931 р. монастирем володіли отці
єзуїти, які перед Другою світовою війною
вивезли образ Кохавинської Матері Божої до Польщі. Від 1974 року чудотворний образ перебуває в м. Глівлце, де в
1994 р. створено парафію Матері Божої
Кохавинської.
У березні 1990 р. давню святиню взяли під свою опіку отці редемптористи, які
не тільки повернули стару назву цьому
селу, але й докладають чимало зусиль,
щоб повернути йому колишню славу.

Руда
Село Руда вперше згадується у літописі
1394 року. Руда пов’язана з іменем гетьмана Івана Виговського — переможця
битви під Конотопом. Він був дідичем цього села й за переказами його поховали в
крипті церкви Воздвиження Чесного Хреста в Руді. За иншою версією, Виговського
могли поховати на місці колишнього
монастиря в урочищі Бучина поблизу села
Йосиповичів біля Дашави. А можливо, він
упокоївся в Манявському скиті.
Село Руду Іван Виговський придбав
у родини Даниловичів 1660 року після
того як віддав гетьманську булаву. До
Рудянського ключа тоді належали прилеглі села Ганівці, Лівчиці, Бережниця,
теперішні Йосиповичі, Волиця та Облазниця. І, незважаючи на те, що в березні
1664 року гетьмана стратив польський
полковник Себастьян Маховський, маєтності в околицях Руди залишалися у
володінні Виговських майже 100 років.
Біля Руди росте старезний дуб, який
могли посадити ще за часів Івана Виговського. 17 вересня 2007 тут відкрили
пам’ятник гетьманові.

***
Організовуючи подорожі, краєзнавчий
центр „Паломник“ здійснює два виїзди:
Стільсько та Жидачів — Журавно — Кохавина — Руда.
Нагадаємо, що докладніша інформація за тел.: 243-27-12 та 067-374-90-20.

[•]

Кохавина. Монастир Св. Герарда

Адріяна ОГОРЧАК,
керівник краєзнавчого центру
„Паломник“

В українських містах 11 листопада відбулася акція протесту
„Студентський наступ“. Захід
спрямовано проти комерціялізації освіти. Його організатори —
незалежна студентська профспілка „Пряма дія“ та осередок
Всеукраїнської молодіжної
організації „Фундація регіональних ініціятив“ (ФРІ). У столиці
під час демонстрації студенти
маршем пройшлися до Міносвіти. Акції протесту відбулася
в Хмельницькому, Ужгороді та
Сімферополі. Про солідарність
заявили студенти инших міст. У
Львові „Студентський наступ“
не відбувся через те, що перед
Національним університетом
ім. І. Франка зібралися лише
журналісти та правоохоронці.
Студенти ж на акцію не прийшли. Як пояснив член ФРІ
Максим Кицюк, він не знає, з
якої причини вони проігнорували запланований флеш-моб за
участю 140 студентів.
Львів перший серед українських
міст побачить офіційні талісмани
УЕФА „ЕВРО-2012“. Офіційне
представлення та урочистості з
тієї нагоди відбудуться 20 — 21
листопада. Про це повідомив
директор департаменту „ЕВРО2012“ Львівської міської ради
Олег Засадний. Це унікальна подія в історії міста, яку відзначатимуть по-особливому, а до святкування залучать якомога більше
львів’ян. Серед запланованих
заходів — прес-конференція,
зустріч талісманів коло входу до
ратуші, нагородження переможців районного етапу Кубка
Львова серед загальноосвітніх
шкіл з футболу „Котим’яч“.
Студентське свято „Студент —
ЕВРО-2012“ відбудеться 20 листопада у Львові. Захід входить
до програми представлення
офіційних талісманів УЕФА
„ЕВРО–2012“ та приурочений до
Дня студента. Студенти львівських вишів спробують себе в
різних видах спорту та візьмуть
участь у спортивному святі.
Зокрема, команди змагатимуться за звання „найкращої“ у
спортивному багатоборстві.
За матеріялами інформагенцій
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коротко

Кінофільм про Богдана Хмельницького

І

сторія приватного життя гетьмана на
тлі його славетних перемог і прикрих
поразок лягла в основу фільму „Богдан
Хмельницький“ із документального
серіалу „Гра долі“.
15 листопада 2010 року о 16.00 актова
зала навчального корпусу № 1 Львівської
політехніки перетворилася на кінозал. У
ній зібралися всі охочі дізнатися більше
про таку суперечливу постать у нашій
історії, як гетьман Богдан Хмельницький. Чи все зміг зробити він так, як за-

мислював? Як би міг завершити він свої
геніяльні задуми, якби не гра долі? — на
ці та инші запитання шукали правдиві відповіді режисер, автор сценарію фільму
„Богдан Хмельницький“, заслужений діяч
мистецтв України Василь Вітер та кінооператор Георгій Кривошеєнко. Зйомки
відбувалися у Львівському історичному
музеї, Музеї етнографії та художнього
промислу, в Золочівському та Олеському
замках, у Львівській середній школі № 62.
Н. Я.

дотепні ролики

У

„Ніч рекламожерів“ — коктейль
з ідей і позитивних емоцій

продовж кількох годин уночі з 12
на 13 листопада найкращі рекламні ролики планети демонстрували на
двох екранах у Львівському палаці
мистецтв. Хтось курив цигарки, вмостившись на пуфі, хтось обрав крісло
у конференц-залі, але під час такого
перегляду такої реклами, віриться, не
нудьгував ніхто.
Коли твій улюблений серіал на
найцікавішому місці перериває рекламна павза, то хочеться всіх творціврекламників із їхніми марсами-твіксамивинищувачами бактерій заслати на
Марс. Засилля часто-густо нецікавої і
зомбуючої реклами у нашому медіапросторі сформувало масовий стереотип: реклама — це зло, з яким боротися
важко, бо воно декому приносить гроші,
і то немалі. Рекламу можна лише ігнорувати, висміювати і ду-у-же, ду-у-же
рідко дивитися. І ось ці „дуже рідкісні
рази“ якраз щороку не проходять повз
уважний погляд француза на ім’я Жан
Марі Бурсіко. Вже 30 років він збирає
їх з усього світу, компонує в програму
„Ніч рекламожерів“, яка впродовж
п’яти-шести годин спроможна переконати глядача, що добра реклама наближається до мистецтва, що дивитися
її — отримувати велике задоволення!
Сама ж реклама, на думку Бурсіко, не
є мистецтвом. „Реклама використовує
геть усі мистецтва: кінематограф, музику, живопис, фотографію, архітектуру,
все що хочете. Використання всіх цих
компонентів дуже важливе, — вважає
колекціонер. — Мене цікавить момент
кінематографії в рекламі, тому я збираю
свою колекцію і роблю такі ночі“.
Зауважмо, що перегляд кількагодинної компіляції в залі має свій ефект:
молодь (принаймні у Львові глядачем

була переважно вона) переймається атмосферою колективного перегляду і навіть не помічає, що дивиться не дотепну
кінокомедію, а низку рекламних роликів.
Реклама шоу „Ніч рекламожерів“ (10
років у найкращих залах Києва, цього ж
року ювілейний показ в Одесі та Львові;
360 найкреативніших та найкумедніших
рекламних роликів з 54 країн світу)
абсолютно відповідала тому, що вона
рекламувала. А саме: ролики були й
справді дуже дотепні (більшість), творчі
та цікаві як щодо ідей, так і щодо їх втілення. Сміх викликали незвичні яскраві
образи (слон у туалеті), ситуації, які стали основою ролика (хлопець пуцує до
блиску дідусеву машину, таємно сподівається стати її власником, але отримує
лише рукавички для її водіння), а також
рекламні слогани („Persil. Бруд — це добре“), раптова поява яких перевертала
розуміння побаченого з ніг на голову.
Парадоксальність, образність і просто добрі зйомки давали підстави думати, що споживання такої реклами — це
вітаміни для уяви і хорошого настрою.
Серед кумедної інтерпретації переваг
презервативів і тої чи иншої марки авто,
миючого засобу, напою траплялась і
соціяльна реклама. Вона була не завжди смішна, але завжди виразна щодо
об’єкту зображення.
Загалом, упродовж тривалого часу
львівський глядач і веселився, і дивувався, і пізнавав особливості сприйняття
дійсності в різних країнах. Єдине, що
викликало легкий смуток, це розуміння,
скільки талановитих трилерів, історичних, мультиплікаційних, комедійних
кінострічок зосталось у зародку ідеї,
набувши короткої форми реклами.
Наталя ЯЦЕНКО

Спогади наймолодшої доньки Івана Франка Анни Франко-Ключко
„Для тебе, тату“ презентували
у Львові. Книга на 568 сторінок
вийшла у видавництві „Ярославів
Вал“. Вона містить оповідання,
есеї, нариси, промови, статті,
листи, фотографії. Авторську
мову збережено максимально.
У Музеї сакрального мистецтва
ім. Блаженного КазимираКлиментія Шептицького експонують ікони XVII — XIX століть. Їх
відреставровано у межах проєкту
„Реставрація та виставка збірки
колекції ікон „Студіон“, метою
якого є збереження та порятунок унікальної колекції творів
станкового темперного живопису XVI — XIX ст. — пам’яток
культури України, які належать
до світової спадщини сакрального мистецтва. До 30 листопада
також заплановано видання повноколірного альбому-каталогу
про історію та сьогодення
Галицького іконопису.
У Національному академічному
українському драматичному
театрі ім. М. Заньковецької від
19 до 21 листопада гастролюватиме Київський національний
академічний театр оперети.
Кияни покажуть вистави „Містер
Ікс“, „Лампа Аладдіна“, „Сорочинський ярмарок“ та святковий
Гала-концерт.
Сьогодні в клубі „Picasso“ відбудеться концерт гурту „Фльор“,
присвячений 10-річчю групи.
У програмі — ретроспектива
творчости, нова програма з найкращих пісень, спроба зіграти за
один вечір для слухачів все те,
що викликає у них найяскравішу
реакцію.
У Львівському палаці мистецтв
19 листопада розпочинається
фестиваль „Азія-кіно“. Вже два
десятиліття азійські фільми
не виходять з числа фаворитів
міжнародних кінофестивалів,
здобуваючи призи у Берліні, Каннах, Венеції та инших престижних кіноподіях світу. В Україні
захід відбудеться вже всьоме і
триватиме до 26 листопада.
За матеріялами інформагенцій
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корифеї хорового мистецтва

Самовираження у співі — добра українська
традиція і вдячна місія

О

сь уже понад тридцять
років дарує людям свій
натхненний спів Народний
чоловічий хор „Орфей“
працівників Національного
університету „Львівська політехніка“. У червні цього
року він успішно звітував
про творчу діяльність перед багатолюдною авдиторією своїх шанувальників у
Будинку орґанної і камерної музики. Натхненний
успіхом звітного концерту,
хор у жовтні взяв участь у
програмі Львівського телебачення „Світлиця“.
Вела передачу народна
артистка України Людмила
Никончук. Довірлива, невимушена бесіда з хористами,
виконання окремих творів
різноманітного спрямування, монтаж фотографій, які
висвітлюють мистецький
шлях колективу, знайомство з хористами створили
теплу атмосферу домашньої
світлиці. Це була незабутня
й відповідальна зустріч із
широкою глядацькою авдиторією, яка надихнула
творити далі.
Непересічною подією у творчому житті хору
„Орфей“ стала і нещодавня
тижнева поїздка колективу
до південних міст Миколаєва й Одеси. Запрошення до
Миколаєва хор отримав від
голови міста Володимира
Чайки, Високопреосвященнішого Владики Архієпископа Миколаївського та

Богоявленського Володимира, а до Одеси — від
Преосвященнішого Владики
Єпископа Одеського і Балтського Якова. Програма перебування хору в цих містах
охоплювала світські концерти та участь у Богослужіннях
разом із високоповажними
Владиками.
Наші серця переповнені
враженнями від цих гастролей. У Миколаєві хор виступив з двома концертами у
міському Будинку культури
та міському Палаці творчости учнівської молоді, а в
Одесі — у Будинку культури
будівельників імени Лесі
Українки. Під час кожного
концерту ми відчували тепло слухацької авдиторії,
її захоплення співом через
вигуки „Браво!“ й „Чудово!“. І зі сцени, і в кулуарах

рефреном звучали подяка і
запрошення до наступних
зустрічей.
Оскільки якраз було свято Покрови Пречистої Богородиці, хор взяв участь у
архієрейській Божественній
Літургії у Соборі Ікони Кашперівської Божої Матері.
Зворушливо, з короваєм
на барвистому рушнику,
нас зустріли прихожани.
Коровай був мистецьки
прикрашений хлібом-сіллю,
віночками з колосків жита і
пшениці, яскравими соковитими кетягами червоної
калини і довгими зеленими
гілочками плакучої верби.
Після тривалого, майже
чотиригодинного Богослужіння, захоплені співом
прихожани просили хор
виконати ще і ще той чи инший духовний твір. На очах
прихожан, багато з яких —
вихідці із західних областей
України, блищали сльози…
Перебування хору
„Орфей“ в Одесі організував
Владика Яків. Пам’ятними
стали бесіди з ним, в яких
у всій повноті проявилася
його духовна глибина як
людини, що служить Богові,
і як переконаного патріота
України. Ми пересвідчилися, що духовне життя української церкви, зокрема в
Одесі, з труднощами долає

тернистий шлях і тримається на ентузіязмі наразі
окремих людей.
Обмін культурними делегаціями, на мою думку,
сприяє об’єднанню нашої
нації. Ми зрозуміли, що
не достатньо запрошувати
молодь зі Сходу чи з Півдня
і показувати їм традиції відзначення великих свят на
Заході, а треба частіше нам
бувати на Сході, Півдні й
налагоджувати з місцевими
людьми дружні, культурні
та професійні зв’язки. До
цього закликали нас також
представники духовенства,
з якими ми спілкувалися.
Ось так хор перейшов
свій тридцятилітній рубіж.
Однак на майбутнє для
виразного звучання хору
потрібні свіжі сили й молоді
голоси. Разом з директором Народного дому „Просвіта“ Степаном Шалатою
„Орфей“ запрошує у свої
ряди талановитих людей,
які прагнуть самовираження у співі. Це добра українська традиція і вдячна місія.
Михайло ОЛІЙНИК,
президент хору Орфей“,
доцент кафедри
електропостачання
промислових підприємств,
міст і сільського господарства
ІЕСК Львівської політехніки
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тет-а-тет
’ять років сольної кар’єри, три різножанрові альбоми, концерти в нас і за кордоном —
П
перемога у програмі „Шанс“ для Павла Табакова стала відправною точкою до великого успіху. Подарувала вона також і кохання — уже більше місяця Павло одружений.
Однак наша бесіда стосувалась переважно творчих моментів...

„Зірковість виліковна, якщо
зумієш знайти себе справжнього“
— Вважається, що осінь доволі сприятлива пора для творчости. Павле,
відчуваєте це?
— Восени справді проходить велика
сублімація, коли енергії перетікають
одна в другу, але щоб кардинально
осінь впливала на мене і мою творчість, то ні.

хочу гідно. Однак розумію, що треба
видавати і комерційний продукт,
щоб з чогось жити. Тому в мене один
альбом комерційний, а другий — ні.
Ось тепер я готую некомерційний. Він
формуватиметься з текстів, які переважно написала Ліда Лазурко: ніч,
кава, старе місто.

— А нові пісні пишете?
― Є нові, і дуже багато, та вони ще не
записані в студії. Забрала час підготовка до весілля і концертів „Орфею“,
присвячених 10-річчю октету. Та вже
починаю активно працювати над
власним репертуаром — хочу потішити
львівських меломанів-гурманів джазовим концертом „Львівська кав’ярня“.

― Ваше кредо — самовдосконалення.
Що насамперед вдосконалюєте в
собі і як саме?
― Найскладніша робота в житті —
це робота над собою. Якщо людина
зупиняється у своєму вдосконаленні,
вона починає помирати. Треба завжди працювати як над тілом, так і
над духом. Для підтримки фізичної
форми я ходжу в спортзал, плаваю,
граю в теніс. А робота над духом —
це читання книжок, спілкування з
цікавими людьми, перегляд гарних
інтелектуальних фільмів. Тепер читаю книжку „Ангельська медицина“.
Вона про лікування людського тіла як
кольором, так і світлом. Ангельська,
бо пов’язана з ангелами. Всі люди
мистецтва рано чи пізно приходять
до духовних практик. Тому що співаки
не безмежні у роздачі своєї енергії
кожному слухачеві у залі. Особливо
це відчувається після концерту. Але
якщо публіка вдячна, то і ти отримуєш
від неї дуже багато. Люди починають
віддавати, коли вони відкриваються.
А відкрити їх можна тільки щирістю
і своєю доброю енергетикою. Якщо
концерт проходить на „ура“, то виходиш на сцену і відчуваєш себе у цей
момент світовою зіркою.

— З ким із поетів тепер співпрацюєте?
― Наразі співпрацюю тільки з Лідою
Лазурко й Мар’яною Савкою. Коли
потрібні англомовні тексти, звертаюсь
до Надії Оздровської, яка живе у США.
А взагалі, починаю більше писати сам.
Пишу різними мовами. У мене багато
матеріялу лежить, але не весь він комерційний. Мої захоплення психологією і філософією призводять до того,
що я инколи пишу замудрі тексти, а
чималій кількості людей, на жаль, тепер потрібне щось необтяжливе. І це
логічно: чим важче життя, тим більше
хочеться пісень легких.
У нас тепер рівень культури дуже
корпоративний. Якщо закордонні
зірки заробляють завдяки продажу
дисків, великих концертів, то у нас,
на жаль, майже всі великі концерти
йдуть „у нуль“, а то і „в мінус“. Глядач
приходить, квитки продані, але дуже
великі витрати на оренду приміщення
й апаратури, на рекламу. Крім цього, у
нас з авторським правом проблеми —
процвітає піратство. Врешті-решт й
продукт стає неякісним, бо люди і таке
„проковтнуть“.
― Отже, Ви мусите підлаштовуватись під невибагливого слухача?
― У першу чергу хочу догодити собі.
Життя — одне, тож прожити його

― Щодо зіркової хвороби, то чи вона
Вас зачепила і чи є якісь ліки від неї?
― Вона була після „Шансу“: коли тебе
зусебіч за руки тягнуть, то виростають
крила. Впевнений, що вона зачіпає
всіх. Але потім все внормовується,
хоча… Усе залежить від людини. У когось і не внормовується — і людина з
пафосом продовжує жити ціле життя.
У мене було просто: я повернувся в
октет „Орфей“, і хлопці мене відразу
приземлили. Зірковість виліковна,

якщо зумієш знайти себе справжнього.
Адже зірковість — це лише оболонка,
яку можна зняти і повісити, як костюм.
― Бути співаком і бути викладачем.
Що важче?
― На жаль, уже півтора року, як я покинув викладацьку діяльність. Зробив
це через брак часу. Гадаю, що до викладання повернуся, але пізніше. Це
дуже складна професія, яка вимагає,
щоб людина була сильна духом. І
найголовніше — педагог (а не просто
викладач) — це той, хто вміє запалити
вогонь в очах учнів, студентів, вміє налаштувати їх на бажання самостійно
черпати знання.
― Хто з молодих, які пробують себе
на сцені, на Вашу думку, має більше
шансів досягти успіху?
― Усе залежить від того, чого людина
хоче. Якщо є первинне бажання творити і приносити радість людям, то
людина, думаю, буде творити довго.
Не зважаючи на те, чи буде вона мегапопулярною, чи творитиме лише для
себе. А якщо бажання таке, що „хочу
бути божком“, щоб усі мені поклонялися, така слава дуже швидко минає.
Дивіться, скільки у нас тепер нових
проєктів! Розумію, що гроші роблять
багато чого: вклав — і ти вже співаєш
на всіх телеканалах, але… Перших
слухають десятиліттями, а тих — два
місяці і забувають.
― А доля певну роль у цьому відіграє?
― Вважаю, що так. Важливо відчувати,
що то твоє і ти на своєму місці. Якщо
правильно скеровувати свої думки, то
потрапиш туди, куди слід.
― І як Ви бачите свою долю через
кільканадцять років?
― Я бачу себе успішним композитором, співаком хорошого европейського рівня, поважним чоловіком…
― Діти?
― Двоє.
Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО

[культура]

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010

сторінки щоденника

17

Три вічні кохання

Т

ворчість і любов до жінки — це дві дороги, що провадять до Творця, бо Він водночас і творець, і любов. У досконалому жіночому тілі є не тільки живописна краса, але й філософська мудрість, тонка музика, наукова довершеність
і багато сонця. Це добре відчували й розуміли такі великі творці краси як безіменний стародавній грек, а заодно й
римський копіювальник, іспанець Веласкес, венеціянець Тиціан. Це вони створили триєдиний гімн вічній красі, не
підвладній часові. Може не так глибоко як вони, але й кожен з нас відчуває й розуміє те саме. Хай ці слова засвідчать
записи, зроблені письменником професором Василем Чабаном при зустрічі з отою красою.

25.02.1993. Санкт-Петербурґ.
Ермітаж опустів — Венера Таврійська в Мармуровому палаці.
Мармуровий палац. Тут наше золото Причорномор’я. Але не золото мене полонило, а краса.
Я любувався скульптурою досконалого жіночого тіла. Настав час (14.00) зустрічі з Венерою
Таврійською (ІІІ ст. н.е., римська копія з грецького ориґіналу). Боже! Як цю красу закарбувати
в очах до останніх днів життя! Понад дві години стоячи дивлюся — не надивлюся на цю досконалість. Відчуваю, що зчитую канти краси не очима, а мозком, безпосередньо в підсвідомість. Цілком утратив почуття простору й часу. Я міг би так вічно стояти! Людина не здатна
створити таку красу. Видно, різцем скульптора керував сам Бог. Той, хто віддав душу жіночій
красі, а розум творчости, запізнав найпрекрасніші грані нашого життя на цьому світі. Доле,
дякую тобі за цю зустріч.

05.09.1993. Лондон.
Відкрив для себе колекцію „The Wallace Collection“.
Чудова картинна ґалерея. Потім ще раз пішов у Національну ґалерею
лише з однією метою — повторно зустрітися з живописним дивом
цього світу — творами безсмертного Веласкеса. Півтора години стою
заворожений неземною красою його „Венери перед дзеркалом“. Видно мої переживання сягнули того рівня, що дух матеріялізувався. До
мене підійшов Веласкес. Він поклав обережно руку на моє плече й
сказав: „Я знав, що ти сюди рано чи пізно прийдеш, бо ти не зможеш не
прийти“. Не знаю, що він мав сказати далі, але не встиг — мого плеча
торкнувся черговий полісмен. Він сказав: „Сер, ґалерея зачиняється.
Приходьте завтра“.

04.02.2000. Відень.
Пів дня в Gemeldegalerie.
Найбільші враження: Beweinung Christi А. Сабто й Danae Тиціана! Понад
годину, починаючи з 11.00, простояв перед Данaєю. Саме на моїх очах
до неї прийшов Зевс у вигляді золотого дощу. Я ніяк не міг зрозуміти,
пощо їй той дощ, коли, судячи з її спраглого жіночого тіла, вона в сей час
прагнула живого чоловічого тепла. І я не помилився. Даная крадькома
глянула на мене й усміхнулась. І то був найбільший подарунок Долі за
все моє життя. Звідки їй було знати, що в мене сьогодні ювілейний день
народження, і що я далеко від Батьківщини, і що нікому мені зробити
щонайменший святковий дарунок?
Саме ці три безсмертні художні твори перевели мене за
руку на протилежний берег сприйняття жіночої краси, яка
не поступається красі світобудови, але єдина, що може зводити нас з розуму, дарувати найвищу насолоду й водночас
прирікати на нестерпні муки. Саме вони залишаються моїми
вічними вогниками любові до краси, які не погаснуть у мені,

доки житиму. І який я щасливий, що кожна з героїнь цих
творів радо ввійшла у віртуальний світ моїх сюрреалістичних
фантазій і творів.
Василь ЧАБАН,
професор кафедри ТЗЕ Львівської політехніки,
член Національної спілки письменників України
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баскетбол
Львівської політехніБна Хаскетболісти
ки посіли почесне четверте місце
чемпіонаті Европи з баскетболу
серед студентів, який проходив у
польському місті Познань

Політехніки —
серед найкращих
команд Европи
Десятий чемпіонат Европи з баскетболу серед студентів приймала у себе
Польща. 15 найкращих студентських
команд представляли свої країни як
чемпіони. Спортивну честь України на
баскетбольних майданчиках захищали
студенти Львівської політехніки.
Наші хлопці виступали у групі „В“.
Вони продемонстрували високу
спортивну майстерність і волю до
перемоги, перемігши своїх опонентів — баскетболістів Академії бізнесу
(Ізраїль) — 86 : 65, Вищої школи
м. Кельна (Німеччина) — 68 : 43 та
Санкт-Петербурзького університету
ім. О. Пушкіна (Росія) — 106 : 77. Посівши перше місце в групі, львів’яни
продовжили боротьбу за п’єдестал
пошани. Першими на цьому шляху у
них були баскетболісти з Варшави.
Наші хлопці перемогли їх з рахунком
78 : 65 й увійшли у четвірку сильніших
з правом боротьби за медалі чемпіонату. Та шлях до перемоги їм спочатку
перекрили баскетболісти Латвійського
університету. На жаль, львівським
політехнікам не вдалося здолати
представників відомої у всьому світі
баскетбольної школи. Третім місцем
львів’яни поступилися баскетболістам
Центрального університету спорту
(Болонья, Італія) і посіли почесне
четверте місце серед кращих студентських команд Европи. Звання чемпіонів 2010 року завоювали баскетболісти Латвійського університету. Срібні
призери — Санкт-Петербурзький
університет ім. О. Пушкіна.
Спортивний імідж Львівської політехніки на европейській арені захищали
вихованці заслуженого тренера
України, доцента Анатолія Заверикіна — Олександр Жужа, Сергій
Копил, Андрій Багрій (ІГСН), Микола
Кавалерідзе, Анатолій Кіт (ІНЕМ), Ігор
Халабуда, Денис і Максим Тетюнники
(ІБІД), Микола Полюляк (ІХХТ), Антон
Джигіль (ІАРХ) та Єгор Кухарський
(ІІМТ).
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного виховання
Львівської політехніки,
майстер спорту

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010

товариська зустріч

Спортивна майстерність
відточується у змаганнях
З ініціятиви завідувача кафедри фізичного виховання Львівської політехніки
професора Віктора Корягіна та керівника фізичного виховання Коломийського політехнічного коледжу, що входить
до складу університету, Ярослава
Островського відбулася товариська
зустріч студентів з футзалу, баскетболу,
волейболу і настільного тенісу.
Спортивний захід мав на меті, зокрема, — обмін досвідом спортивної
роботи, підвищення спортивної майстерности, налагодження спілкування
між студентами.
Першими розпочали змагання
футболісти. У цікавій, напруженій
боротьбі перемогу здобули студенти
першого курсу Львівської політехніки — 4 : 2. З емоційним піднесенням
проходили ігри і на баскетбольних
майданчиках, де беззаперечними

переможцями були господарі: у чоловіків рахунок — 94 : 38, у жінок —
66 : 33. Цікаво проходили змагання
і на волейбольних майданчиках. Тут
теж перемогу здобули досвідченіші
гравці — студенти університету (3 : 0
у жінок і чоловіків).
Тенісисти розіграли особисту першість в одиночних розрядах. Серед
дівчат перемогу здобула Мар’яна
Івасюк (Коломия), серед чоловіків —
Андрій Щур (Львівська політехніка).
Перша зустріч між студентами
пройшла успішно, тож львівські політехніки готуються до поїздки в Коломию, де мають намір знову випробувати свою спортивну майстерність
разом із своїми новими друзями вже
на їхній території.
Арнольд ПРОХОРОВ,
майстер спорту

мандрівка

По Карпатах ходить осінь…
У день перед виборами та
переведенням годинників
на зимовий час мені запраглося знайти усамітнене
місце тільки для себе — в
горах. У місті забагато стресу, постійна втома, перенапруження, а тим часом
минає осінь…
Кілька годин — і ми в
Карпатах. У Славському нас
зустрічає тиша і таємничість
лісу замість міського шуму,
свіжість гірських рік замість задухи громадського
транспорту, кришталево чисте повітря
замість пилу і викидних газів автомобілів… Відчуваєш, що маєш крила.
Попереду — близькі й далекі
верхи гір, смерекові ліси з їх синім
диханням на ясну зелень полонини,
осінні барви Карпат і дим від ватри.
Першою трапляється на очі велика
вівчарка, що стереже отару (пастух
десь поблизу), за нею — овечки, що
заглядають нам у ранці, та гостинні
карпатські жителі. Відвідавши колибумузей з автентичними скринею для
приданого, піччю, глечиками, посудом, писаними стінами та меблями,
йдемо в гори — поглянути на сніг, якого ще не видно у Львові, а в верхів’ях
гір він вже блищить.

Славське розкинулось у мальовничій долині річки Опір. Цей куточок
овіяно легендами, адже недалеко
поховано древлянського князя Святослава, що загинув у цих краях у 1015
році, а по горах гуляє дух легендарного Олекси Довбуша.
У горах час спливає непомітно.
Тим, хто полюбляє мандрувати пішки,
можна подумати про цікаві маршрути
до Писаної криниці, до гори Тростян,
до пам’ятника Захарові Беркуту в
Тухлі, а нам вже час додому… Один
день у горах — а таке враження, що
тиждень у Львові не був! Осінь прекрасна. Треба ще її десь зустріти.
Софія МАТВІЇВ
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здоровий спосіб життя
ереможець першого київського марафону фінішував з результатом 2 години та 27 хвилин. Автор цих рядків
П
пробіг свій перший офіційний марафон за 4 години та 40 хвилин. І засвоїв урок: до марафону потрібно
готуватися. Він багато дав мені, натомість забравши лише 4 кілограми моєї ваги. А чудовим додатком до
пам’ятної медалі стали слова дружини: „Я тобою пишаюся“.

До марафону потрібно готуватися
Дещо з історії
З того часу, як у 490 році
до нашої ери грек Філіпід
пробіг першу марафонську
дистанцію з Марафону до
Афін, спливло багато води.
У ті часи ніхто собі навіть
уявити не міг, що в 2010 році
Нью-Йоркський марафон
збере вже 45 000 учасників
і люди бігтимуть для власного самоствердження, а
не для того, щоб сповістити
якусь важливу звістку.
За весь цей час, до дня
сьогоднішнього, з марафонською дистанцією відбувались цікаві процеси. Вперше її офіційно пробігли на
перших Олімпійських іграх
сучасності у 1896 році. Роком пізніше розпочав свою
історію найстаріший „приватний“ світовий марафон
у Бостоні. Що цікаво, саме
цей марафон у 1966 році
вперше неофіційно пробігла
жінка — Роберта Гіб (офіційно долати марафонську
дистанцію жінки розпочали
аж у 1972 році). До того
часу вважалося, що жінка
не може пробігти марафон.
А ось станом на сьогодні
відстань між рекордними у
світі показниками чоловіків
і жінок становить тільки 11

хвилин та 24 секунди (рекорд ефіопа Хайле Габреселасі — 2:03,59, а британки
Поли Редкліф — 2:15,25).
Проте, нині всілякі марафонські розрізнення уже в
минулому. Зараз марафон
може пробігти кожен від
14-річного юнака до 85-річного дідуся, було б лише
бажання та снага. Марафон
уже давно перестав бути
лише спортивним заходом.
Зараз це вже відсотків на 75
імпреза соціяльна. Люди,
готуючись до марафону,
покращують свої фізичні
кондиції, ведуть здоровий
спосіб життя, подорожують
в инші країни, щоб пробігти
цю дистанцію.

Мій перший
марафон
Відрадно, що марафонський
рух нарешті зароджується і в
Україні. Цього року в нашій
країні відбулося три марафони: Переяславський, Білоцерківський та Київський. В
останньому з них, який мав
статус міжнародного, взяв
участь і автор статті. Не хотілось писати про марафон,
не пробігши його.
Щодо инших причин моєї
участи в цьому заході, то їх
було ще кілька. По-перше,
марафон організовано в
Україні, і це полегшувало
добирання до місця змагань. По-друге, мені давно
хотілося пробігти офіційно
свій перший марафон. А потретє, я побився об заклад із
друзями, що зможу пробігти
марафон без підготовки.
І саме щодо останнього я
шкодував усю другу частину
дистанції, бо бігти марафон
без належної підготовки насправді дуже важко, незважаючи на понад 10-річний
стаж занять спортом. Але
почнімо спочатку…

Старт відбувся під час
напівхмарного-напівсоняч
ного київського ранку. Пробігти марафонську дистанцію вирішило близько 150
людей (наразі за кількістю
учасників, порівняно з тим
таки Нью-Йоркським марафоном, нам — як до неба
пішки). І свято бігу почалося.
Хтось побіг за рекордами
і призовими, хтось за досягненням своїх локальних
часових рубежів, а хтось
просто мав за ціль здолати
цю дистанцію.
Перших — зо двадцять
кілометрів — біглося непогано. За підсумками напівмарафону я навіть зміг
потрапити до 50 найкращих.
Але вже десь після 25-го
кілометра всі мої м’язи ніг
почергово почали зводити
судоми. Щокількасот метрів
доводилось зупинятися,
щоб вколоти м’яз, який
спазмував, шпилькою. Інколи доводилось переходити
на ходу. Але моя природна
впертість відкидала думку
про те, щоб припинити боротьбу. Ліміт часу в 5 годин
давав можливість таки закінчити забіг.
На кожному пункті харчування я налягав на банани та
воду. І десь на 35-му кілометрі запас води, калію та кальцію в організмі оновився, і
я зміг уже повноцінно бігти

до кінця дистанції. Мені відкрився новий вимір мене. Я
зрозумів, що можу долати
труднощі не тільки на марафоні, а й у житті. Це додає
впевненості в собі. І ще десь
приблизно на цій ділянці
дистанції мені дуже хотілося
шампанського і сала…

Висновки і
пропозиції
Моє життя суттєво змінилося після цього марафону. Я
повністю викреслив зі свого
життя алкоголь і тепер готуюсь до нового марафону
вже з необхідною ретельністю. Якось не дуже вже
хочеться знову програвати
70-річним дідусям (яких
я, до речі, дуже поважаю
за такий спосіб боротьби з
віком). Марафон мотивує
мене, як і мільйони инших
бігунів в усьому світі, до
провадження здорового
способу життя. А що може
бути головніше?
І наостанок одна ідея.
Чому б у контексті проведення Евро-2012 у Львові
для популяризації міста нам
не організувати „Перший
зелено-білий марафон“?
Що скажете, львів’яни? Чи
пасувала б нашому европейському місту ще одна ознака
европейськости?
Ігор МИХАЛЕВИЧ

[мода]
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Примхи погоди не псують моди та вроди

О

станнім часом мода перестала
бути примхливою, як і сучасна
жінка. Скидається на те, що перше є
наслідком другого. Але жінка завжди
залишається жінкою, тому прагне постійно оновлювати гардероб. Якщо
таку потребу не можна мотивувати
зношуваністю одягу, на виручку
завжди прийде мода: ми купуємо
щось нове, бо речі, які набридли
нам за місяць-два чи рік-два, за цей
час виходять з моди (мірки у кожної
свої). Отож, поговоримо, чим можна
оновити свій гардероб в актуальному
сезоні.

Основні тенденції
О с о бл и в і с т ю
о с е н и - з и м и
2010/2011 є довгі рукавиці. До
того ж не лише
трикотажні, а й
шкіряні, вельветові, навіть
хутряні. Якщо вони у Вас є ще з минулого року, можна просто розширити кольорову палітру. Якщо вже сіро-чорна
гама затрималась у моді так надовго,
якраз рукавиці можуть стати у Вашому
образі яскравою чи світлою плямою.
Крім того, дизайнери виводять на пік
моди зелений колір, зокрема хакі.
Поряд з ним модні також пастельні
кольори — карамельний, бежевий,
пісочний, коричневий, а також синій.
З новинок — жакардова тканина.
З неї можна носити шарфи і шапочки,
гольфи та сукні.

Хутро чекає холодів
Якщо зима колись таки почнеться, доречним буде хутряний одяг — саме
хутряні вставки
та хутряний одяг
будуть модними
цієї зими. До такого одягу пасуватимуть в’язані
шапки.
Якщо ж осінь
протримається
й далі, будемо
носити пальто.
До нього підбираємо капелюхи,

берети та об’ємні шапки. Якщо ж боїтеся зіпсувати зачіску, використовуйте
пов’язку. Пальто давно перестало бути
ознакою ділового стилю. Адже крім
класичного крою (це модно завжди)
з одним або двома бортами, приталеного та з А-подібним силуетом,
законодавці моди пропонують безліч
варіянтів: з рукавом на три чверті, на
запах або з відрізним низом, пальтотрапеція тощо.
А найзручніший варіянт — куртка.
Повертаються в моду шкіряні, але
найбільш поширені — різноманітні
пуховики. В довших моделях талію
підкреслюють пояси і навіть ремені.

Болеро — тепер
і для молоді
В актуальному сезоні жінкам пропонують носити різні костюми. Крім
брючних, зі спідницями різної довжини. Але якщо костюм все ж вдягають
для певних ситуацій, то брюки можна
носити завжди. Вони повинні підкреслювати принади фігури, тому носіть
штани з завищеною талією, завужені
донизу, з ременем тощо (це все про
різні, а не про одні). Все ще модні
шорти. Взимку вони просто з теплішої
тканини та трохи довші.
Ніяк не поступляться з модних подіумів сукні. На вечірках та урочистих
подіях особливо святково виглядатиме
сукня з відкритим одним плечем. На
щодень — короткі плаття, з накладними кишенями і ґудзиками, з ременями
і об’ємним низом, з мереживними
вставками.
Усі предмети одягу цього сезону
мають підкреслювати фігуру — і не
тільки стрункі ноги та талію, а й бюст,
тому не бійтесь глибокого декольте.
Ще один предмет одягу, який
останнім часом набув популярности, — накидка. Це може бути в’язана
„болерушка“, пончо, накидка-светр,
ще один варіянт — кардиган.

Ботфорти — вже не
несмак
Модною фішкою цього сезону будуть
ботфорти. Звісно, це взуття не на всі
випадки життя — лише до короткої
спідниці або до облягаючих штанів.
Необережний підбір одягу до ботфортів надасть образу вульгарности.
Тому в гардеробі мусить бути й инше
взуття: пара класичних чобіт — до-

вжина максимум до
коліна зі зручним та
стійким квадратним
каблуком або шпилькою, зручне взуття без
каблука або чоботи на
платформі чи танкетці.
Є багато пропозицій із
поєднанням високої
платформи та каблука:
таке взуття візуально
видовжує ноги, адже сам каблук тоді
ще вищий, а завдяки платформі нога
стоїть зручно.
Поки тепло, носимо чобітки, черевички, ботильйони. Модна шнурівка,
замша, декорування хутром, пряжками або шкіряними складками.

Творчим особистостям —
оригінальні сумки
Якщо влітку ми
носимо затемнені
окуляри, яскраву
біжутерію, прикраси для пальців,
то взимку головним аксесуаром
є сумка. Звісно,
зима — не привід
відмовлятися від
прикрас, поясів,
але вони вже не є акцентом в нашому
образі — щонайменше, на вулиці і в
транспорті.
На відміну від багатьох чоловіків,
жінки не носять свої речі в пакетах чи
за пазухою. І хай навіть сумка доволі
велика, все ж, погодьтеся, навіть жінка
з наплечником або чималенькою торбиною виглядає стильно, якщо ці аксесуари підібрані правильно. На щастя,
об’ємні сумки досі популярні, тому в
них може вміститися все, що завгодно.
Діловій жінці пропонують портфель.
З нових віянь — сумки-конверти, але
не маленькі вечірні клатчі, а торбини
середнього розміру із застібкою у
формі конверта.
Не забувайте, що в осінньозимовий сезон, коли більшість одягу
та аксесуарів приховує верхній одяг,
сумка — саме та деталь, яка допоможе виокремитись, виділитись на
тлі инших: оригінальна форма, колір,
матеріял можуть яскраво підкреслити
особистість, виказати творчу людину.
Огляд тенденцій
зробила Тетяна ПАСОВИЧ
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Кросворд
Горизонтально:
5. Вершник важкої кавалерії, який носив металеві лати на
спині і грудях для захисту від ударів холодною зброєю. 10. Музичний знак, яким позначають подовження часу тривання
звуку, акорду, паузи на розсуд виконавця. 11. Чорноморський
дельфін. 12. Парламент у Польщі. 13. Мистецтво складання
паперових фігурок, поширене в Японії. 15. Морський десятиногий рак. 16. Прізвище українського вченого ХV ст., доктора
медицини й філософії, ректора Болонського університету, родом з Дрогобича. 19. Назва норвезького парламенту. 22. Час,
що відповідає певному етапові геологічного розвитку Землі.
23. Український поет, літературознавець, перекладач, який
загинув на Соловках у роки масових репресій. 24. Закопані
в землю коштовності, власник яких невідомий. 25. У давньогрецькій міфології бог кохання, син Афродіти. 26. Зброя,
різновид списа. 27. Сплав заліза з вуглецем. 29. Особа з вищою
медичною освітою. 31. Легіт, бриз, самум, сироко. 32. Виконувач небезпечних трюків замість актора під час знімання кіно.
35. Оздоблювальний візерунок, побудований на ритмічному
повторенні геометричних елементів або стилізованих рослинних мотивів. 37. Столиця Швейцарії. 39. Приспосіблення для
розтирання маку в макітрі. 42. Макіяж актора перед виставою.
43. Загальна назва творів Арістотеля з логіки. 44. Кісточковий
овальний плід, з якого добувають олію; оливка. 45. Дирижабль з металевим каркасом, обтягнутим тканиною, назва
якого походить від прізвища німецького конструктора.
Вертикально:
1. Штат у США. 2. Дикий баран, поширений у Середній та
Центральній Азії; архар. 3. Столиця Казахстану. 4. Музикант,
який грає на орґані. 6. Перше військове звання, яке присвоюють рядовому. 7. Корабель норвезького океанографа,
дослідника Арктики, Ф. Нансена. 8. Верхня частина скрині,
якою її закривають. 9. Кукурудзяна каша. 14. Французький
композитор ХІХ ст., автор опер „Фауст“, „Ромео і Джульєтта“.
16. Український народний танок. 17. Місто на півночі Італії,
на узбережжі Адріятичного моря, столиця королівства остготів у V столітті. 18. У грецькій міфології істота з кінським
тулубом і людською головою та грудьми. 19. Місто в Японії
на острові Хоккайдо, де відбулися ХІ зимові Олімпійські ігри.

хіт-парад

Рубрику веде Софія МАТВІЇВ

Хай переможе ваш кумир!
В останньому „осінньому“ хіт-параді на сайті нашої
газети www. audytoriya. lviv. ua чотири композиції
вийшли у фінал. Третю сходинку нашого музичного
рейтингу розділили дві пісні — „Хата моя“ „Плачу
Єремії“ та „Некопані криниці“ Марії Бурмаки. Обидві
набрали по 8,3% голосів. На другому місці — Віктор
Морозов із піснею „Личаківське танго“ (25% голосів). А перше місце цього разу виборов гурт „Мері“
з композицією „Місто“, за яку віддали свої голоси
58,3% наших читачів-меломанів. Юля Ярчак з другого
курсу ІАРХ першою вгадала переможця, запрошуємо
її за призом. А за нових учасників нашого хіт-параду
голосуємо до 6 грудня. Надсилайте свій музпрогноз
на нашу редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua,
або на сторінку vkontakte.ru/id10384946. Бажаємо
музичних перемог!

20. Казкова істота — гарна дівчина з довгим розпущеним
волоссям і риб’ячим хвостом. 21. Граничні зовнішні обриси
предмета. 28. Російський художник-передвижник, автор
картини „Альонушка“. 30. Прибічник політичного напряму,
що добивається посилення впливу церкви і духівництва
на суспільно-політичне і культурне життя в країні. 32. Ансамбль з трьох музикантів. 34. Ескадрений міноносець.
36. Архітектурний стиль епохи Відродження, що прийшов
на зміну готичному і сприйняв елементи греко-римської
архітектури. 38. Кінцівка людини. 40. Кушетка, тахта, диван.
41. Одне з найбільших міст Білорусі. 42. Гостроінфекційне
захворювання, спричинене вірусом.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відповіді на кросворд, опублікований у числі 33
Горизонтально: 7. Діапазон. 8. Карфаген. 9. Трап. 11. Хори.
12. Бізе. 13. Руно. 14. Арик. 15. Сангіна. 17. Ельф. 18. Аргамак.
20. Тремоло. 21. Ліберія. 23. Нора. 24. Лисенко. 25. Контора.
26. Марокко. 30. Рено. 31. Трамвай. 34. Агат. 35. Гейм. 36. Ікар.
37. Депо. 38. Арій. 39. Травесті. 40. Карантин.
Вертикально: 1. Підлога. 2. Спаринг. 3. Колхіда. 4. Паланка. 5. Кантата. 6. Мексика. 9. Телефонограма. 10. Профілакторій. 16. Іжевськ.
19. Горгона. 20. Тил. 22. Яма. 27. Алгебра. 28. Острава. 29. Оперета.
31. Трактат. 32. Модрина. 33. Аспірин.

J

J

J

Підходить студент до розкладу й думає:
1 курс: „Скільки предметів! Багато знатиму!“.
2 курс: „Скільки предметів! Напевно, буду втомлюватись!“.
3 курс: „Скільки предметів! Який би прогуляти?“.
4 курс: „Скільки предметів! На який би піти?“.
5-курсник, не побачивши розкладу, запитує: „А що,
вже сесія?“.
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[перерва]
Оголошення
До уваги студентів,
викладачів та працівників
Львівської політехніки

Народний дім „Просвіта“ організовує духовий оркестр.
Усіх охочих, хто володіє грою
на духових інструментах, просимо звертатися у Народний дім „Просвіта“ щоденно (крім суботи та неділі) з
10.00 до 17.00 год. за адресою: Карпінського, 8 (5-ий поверх комбінату харчування);
тел. 258-22-90.
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„Християнин перед лицем
культурно-цивілізаційних викликів“

листопада в Українському католицькому університеті відбудеться
семінар на тему „Християнин перед лицем культурно-цивілізаційних
викликів в Україні“.
У центрі уваги будуть такі питання, як поєднати громадсько-політичну діяльність і морально-духовні християнські цінності; політика і християнство:
безнадійний антагонізм, співпраця чи єдність; що спільного між владою і вірою,
Церквою і державою; яким сьогодні повинно бути слово християнина і Церкви
Христової в Україні тощо. Планується, що з доповідями виступлять президент
Інституту релігії і суспільства, проректор УКУ Мирослав Маринович і головний
редактор журналу „Християнин і світ“, викладач кафедри богослов’я УКУ Віктор
Жуковський.
Зустріч організовує Інститут релігії і суспільства УКУ та журнал „Християнин
і світ“. Семінар розпочнеться о 16.00.
За матеріялами irs.ucu.edu.ua

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
18 листопада — „Летюча миша“
(оперета). 18.00.
19 листопада — „Севільський цирульник“
(опера). 18.00.
21 листопада — „Чарівне кресало“
(опера). 12.00; „Весела вдова“
(оперета). 18.00.
24 листопада — „Ніч Вальпургії“ (балет).
18.00.
25 листопада — „Травіата“ (опера).
18.00.
26 листопада — „Повернення
Баттерфляй“ (балет). 18.00.
27 листопада — „Мойсей“ (опера). 18.00.
28 листопада — „Лускунчик“ (балет).
12.00; „Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
23 листопада — „Два дні… Дві ночі…“.
12.00; „Сто тисяч“. 18.00.
24 листопада — „Візит літньої пані“.
18.00.
25 листопада — „Шаріка“. 18.00.
26 листопада — „Небилиці про Івана“
(прем’єра). 18.00.
28 листопада — „Загадкові варіації“.
18.00.
30 листопада — „Троє товаришів“. 18.00.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса
19 листопада — „Хвала Еросу“. 19.00.
20 листопада — „Між двох сил“. 19.00.
21 листопада — „Марко Проклятий, або
Східна легенда“. 19.00.
26 листопада — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
27 листопада — „Сад нетанучих
скульптур“. 19.00.
28 листопада — „Апокрифи“. 19.00.

Муніципальний театр
18 листопада — „Дорога до Вифлеєму“.
16.00.
20, 27 листопада — „Біда від ніжного
серця“. 18.00.
21 листопада — „Лісова пісня“. 18.00.
23 листопада — „Лісова пісня“. 16.00.
24 листопада — „Білий ангел з чорними
крилами“. 16.00.
25 листопада — „Білий ангел з чорними
крилами“. 18.30.
28 листопада — Black comedy. 18.00.
30 листопада — „Білий ангел з чорними
крилами“. 15.00.

Львівський академічний
духовний театр „Воскресіння“
18 листопада — „Він, вона, вікно,
покійник“. 19.00.
19, 20 листопада — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.
26 листопада — „Ніч для жінок“. 19.00.
27, 28 листопада — „Ніч для жінок“. 18.00.

Камерна сцена

Перший український театр для
дітей та юнацтва

24, 25 листопада — „Арт“. 16.00.
26 листопада — „Дама з собачкою“
(прем’єра). 16.00.
30 листопада — „Венера в хутрі“. 19.00.

18 листопада — „Піноккіо, або Історія
маріонетки“. 10.00.
19 листопада — „Чарівне кресало“.
12.00.

21 листопада — „Пеппі Довгапанчоха“.
12.00; 15.00.
23 листопада — „Чарівник смарагдового
міста“. 12.00.
24 листопада — „Острів скарбів“. 14.00.
25 листопада — „Вперед, кошеня!“. 12.00.
26 листопада — „Піноккіо, або Історія
маріонетки“. 11.00.
27 листопада — „Дюймовочка“. 14.00.
28 листопада — „Попелюшка“. 12.00.
30 листопада — „За двома зайцями“.
14.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
20, 21 листопада — Концерти хорової
музики, присвячені 20-річчю
утворення Галицького камерного
хору „Євшан“. 17.00.
27 листопада — Концертна програма
„Аве Марія“. 17.00.
28 листопада — Концерт хорової
духовної музики. Виступ хору
„Оріяна“. 17.00.

Книгарня „Є“
→ пр. Свободи, 7.
19 листопада — перегляд чеського
фільму „Оксамитова революція“.
18.00.
26 листопада — творча зустріч з
письменником Павлом Ар’є. 12.30.

Центр міської історії
Центрально-Східної Европи
→ вул. акад. Богомольця, 6.
Виставка „Самотність — Присутність“.

Галерея „IconArt“
→ вул. Вірменська, 26.
Виставка львівського мистця Миколи
Молчана „Вечеря. Квадрат“.

[реклама та оголошення]

ч. 35-36 (2715-2716)
18 листопада — 1 грудня 2010
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Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки
Анатолія Григоровича ЗАГОРОДНЬОГО.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, успіхів у роботі. Хай Вас шанують та надихають рідні люди, розуміють і допомагають друзі, а доля нехай збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю!

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 33146981, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мазурока Володимира Вікторовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Шарабуна Миколи Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Юрків Руслани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зубко Наталі Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Корінь Юлії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боднарчук Катерини Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Попівчак Олени Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грущинської Романи Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Міщенко Олександри Олександрівни;
утрачений студентський квиток СЕ № 0612013,
виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Олексин Галини Зіновіївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06982321, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мариніної Дарини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Левицького Олега Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смерчинського Тараса Григоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Постоловського Костянтина
Олександровича;

О С В І Т Н І Й

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андрошулік Наталії Леонідівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грицай Юлії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Манделюка Назарія Феодосійовича;
утрачений студентський квиток ВЕ № 0714348,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Зіньковського
Валерія Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Климківа Володимира
Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Титанич Оксани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тимчишин Христини Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Процана Володимира Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пастух Іванни Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цапар Анни Федорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Наконечної Софії Едуардівни;
утрачений студентський квиток № 06297682,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гуцько Романи
Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гнатківського Тараса Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кльоба Андрія Михайловича;

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 — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жук Ірини Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грещишина Андрія Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пелеха Юрія Богдановича;
утрачений студентський квиток
ВК № 06977277, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пласконь Тетяни Петрівни;
утрачений студентський квиток
ВК № S05588029, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ворощак Марти Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Нарушинської Ольги
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Богач Галини Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дільного Володимира Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Борсук Аліни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Туранської Мар’яни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Панасюк Марії Вікторівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07641672, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Варики Василя Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тисівського Олега Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бісик Мар’яни Степанівни.
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