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Як Ви плануєте провести зимові свята?
Зимові свята приходять до нас 

з теплим сміхом, холодним 
снігом, келихами та по-
смішками, таємницею Святої 
вечері, омріяними каніку-
лами, домашнім затишком 
та очікуванням дива — по-
чинається новий рік у житті! 
І якщо Нового року студенти 
очікують, дедалі частіше 
покладаючись на випадок чи 
спонтанність, то Різдво для 
усіх традиційно залишається 
родинним святом.

Цікаво, якою погодою потішить 
нас цьогорічна зима. Адже в 
умовах сучасного глобаль-
ного потепління ніколи не 
можеш знати напевне, чого 
очікувати від погоди — чи 
дощу і мжички, які тепер не 
є рідкістю на Новий рік, чи 
снігу й морозу, завбільшки з 
градусів так…-20. 

Але яка не була б погода за 
вікном, святковий настрій 
починає витати в повітрі ще 
задовго до свят — майорять 
гірлянди та миготливі лам-
почки у вітринах магазинів, 
господині шукають смаколи-
ків, щоб почастувати ними 
родину та гостей, і кожен 
згадує, як прожив цей рік, і 
покладає великі надії на рік 
наступний…

А вертепи! Скільки їх ходить 
взимку містом, скільки 
колядок лунає, що мимоволі 
посміхнеться навіть найна-
супленіший! Зимові свята 
особливі ще й тим, що вони 
не обмежуються Святве-
чором чи Різдвом, а мають 
продовження у наступні дні, 
коли Церква вшановує свята 
Марії, Степана, Василя, коли 
відзначаємо „старий новий 
рік“, Водохреща та Івана. І 
немає значення, де святку-
вати їх — в селі чи в місті, з 
родиною чи з друзями, кожен 
любить цю пору, адже вона 
буває лише раз на рік.

Веселого Різдва вам та щас-
ливого Нового року, дорогі 
читачі!

[ВАшА думкА]

Наступне число тижневика „Аудиторія“ вийде 13 січня 2011 року.

марія коблик, випускниця Інституту архітектури Львівської політехніки, 
акторка театру-студії „Хочу“:

„Вдома і на гастролях“
На той час я вже захищуся і буду вдома, нарешті відпочи-
ну. А зі студією ми хочемо поїхати в Трускавець, там буде 
фестиваль-конкурс вертепів. Творчих планів у нас взимку 

багато. Можливо, ще поїду на лижі.
Міркувала й опитувала Софія МАТВІЇВ

Леонід Сніцарук, доцент кафедри РЕПС Інституту телекомунікацій, радіо-
електроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Багато планів на зимові свята“
В нас є своє товариство „ветеранів-туристів“, з яких наймолод-
шому — 64, а найстаршому — 82 роки. Тож Новий рік можемо 
зустрічати разом. А на Різдво з родиною поїдемо до моєї сестри 
в Моршин. Також обов’язково піду на конкурс вертепів у Львові, 

особливо на підсумковий концерт. А ще з внуком буду гуляти, до шопки, до Дідуха по-
веду — в центрі під час зимових свят дуже гарно.

Тетяна Рештей, студентка четвертого курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„На Новий рік працюю, а на Різдво  
буду з родичами“

На Новий рік я буду на роботі — я працюю в цілодобовій апте-
ці. Мені виходить 31-го і 1-го працювати, зате на Святвечір і на 
Різдво буду вдома. В нас дуже велика родина, і з різних куточків 
України приїдуть родичі, будемо разом на свята. Обов’язково підемо погуляти в 
центр Львова.

Сергій Войтович, студент першого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„У Карпатах на лижах“
Я ще не знаю, де буду на Новий рік. А на Різдво буду точно з роди-
ною. На зимові канікули ми завжди їдемо в Карпати на лижі — з 
друзями, деколи з батьками. 

Олена Сенів, студентка третього курсу Інституту економіки і менеджменту 
Львівської політехніки:

„З коханим та родиною“
Я зустрічатиму Новий рік зі своїм коханим, так само, як минулого 
року. Цього разу будемо з його родиною. Плануємо зустріти Но-
вий рік за містом. На Різдво вже буду зі своєю сім’єю у Львові. А 
ще, мабуть, до родичів поїдемо. Щодо решти вихідних — я дуже 

люблю театр, часто ходжу на вистави. Тож якщо буде час, то обов’язково відвідаємо 
якісь прем’єри, щоб урізноманітнити свою зимову програму.
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Займатися наукою — зовсім не 
нудне заняття. У цьому переко-

налися переможці 68-ї Студентської 
науково-технічної конференції 
Львівської політехніки.

Започаткована два роки тому 
традиція засвічувати вогні на ново-
річній ялинці в головному корпусі 
на честь нагородження переможців 
СНТК успішно прижилася.

Цього року дійство було ще свят-
ковішим, ніж у попередні два роки. 

Крім проректорів з наукової роботи 
Зоряна Піха та соціяльного розвитку 
Богдана Моркляника, переможців 
68-ї СНТК в актовій залі та в холі 
перед ялинкою вітав Народний 
ансамбль бандуристок „Заспів“ На-
родного дому „Просвіта“.

Богдан Васильович зачитав на-
каз про присудження премій за І 
(500 грн.), ІІ (350 грн.) та ІІІ місця 
(250 грн.), а Зорян Григорович вручив 
47 переможцям дипломи (щонай-
менше по три студенти з кожного 
інституту). Він наголосив на тому, 
що цього року конференція була 
масовою (понад 1500 учасників на 
першому етапі) та показала висо-
кий науковий рівень студентів. На 
думку проректора, цей день осо-
бливий, тому „хотів би, щоб ви його 
запам’ятали“.

Ще 76-ти учасникам конференції 
оголошено подяку. Переможцям 
68-ої Студентської науково-технічної 
конференції дозволили разом зі 
своїми науковими керівниками 
оформити наукові роботи у вигляді 
статей для публікування у Віснику На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“ у 2010 — 2011 рр.

А завершилося свято ностальгійно-
дитячим засвічуванням вогнів на 
головній ялинці університету — без 
рахунку „один-два-три, ялинко, 
гори!“, зате під музичний супровід 
передзвону бандур та голосів „за-
співчанок“.

Тетяна ПАСОВИЧ

[nota bene!]

[•] Проректор з наукової роботи Зорян 
Піх вручає диплом про присудження 
першого місця магістрантові Інституту 
інженерної механіки та транспорту 
Ігореві могилі

Минулого четверга у рамках свого другого офіційного 
візиту до Львова наш університет відвідав Надзви-

чайний і Повноважний посол Французької республіки в 
Україні Жак Фор. 

Посол зустрівся з керівництвом університету. Перший 
проректор Львівської політехніки Володимир Павлиш 
розповів французькій делегації історію альма-матер, 
ознайомив з успіхами Політехніки в освітній галузі, науці, 
міжнародній співпраці. Французький посол був вражений 
і задекларував готовність підтримувати університет у на-
лагодженні контактів із французькими вишами.

Французькі гості захоплено оглянули також актову залу 
головного корпусу.

Т. П.

у рамках візиту

Посол Франції зацікавився Політехнікою

напередодні

Політехніка засвітила  
свою головну ялинку

гранти

Святий 
Миколай приніс 
фінансування
Чотирьом молодим науковцям Львів-

ська політехніка надала гранти на 
2011 рік.

Вперше конкурс на гранти Львівської 
політехніки для учених віком до 35 
років було оголошено минулого 
року. Цьогоріч по 15 тисяч гривень 
виплатять чотирьом політехнікам. 

За рекомендацією науково-технічної 
ради університету ректор призначив 
гранти Олександру Заяцю, старшому 
викладачеві кафедри інженерної 
геодезії ІГДГ („Моніторинг деформа-
ційних процесів 20-го навчального 
корпусу НУ „Львівська політехніка“ 
на вул. Князя Романа, 5 у Львові“), 
Василю Романчуку, старшому ви-
кладачеві кафедри телекомунікацій 
ІТРЕ („Розроблення засобів підви-
щення ефективности методів дина-
мічної маршрутизації в корпоратив-
них інфокомунікаційних мережах“), 
Галині Клим, доцентові кафедри 
спеціялізованих комп’ютерних сис-
тем ІКТА („Наноструктурні мульти-
рівневі сенсорні системи для моніто-
рингу навколишнього середовища“), 
Роману Петрусю, молодшому 
науковому співробітнику кафедри 
фізики ІМФН („Плівки твердого роз-
чину Cd

1-xMnxTe, вирощені методом 
квазізамкнутого об’єму за умов 
знижених температур випарника та 
їх властивості“).

Т. П.
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Під назвою „Елітна освіта в Укра-
їні і світі в дзеркалі університет-

ських рейтингів“ у Львівській полі-
техніці 13 грудня провели науково-
методичний семінар, в якому взяли 
участь представники університетського 
менеджменту, експерти з проблем 
освітньої політики та інтернаціоналі-
зації, представники ЗМІ.

Основна мета семінару — залучити 
освітянську громаду до створення ефек-
тивних систем оцінки якости вищої освіти 
в Україні, розповісти про основні тенденції 
розвитку університетських рейтингів, 
методологію досліджень рейтингу вишів 
України „Компас-2010“, загальний рейтинг 
вищих навчальних закладів, регіональні 
рейтинги, критерії та індикатори основних 
міжнародних університетських рейтингів, 
про тих, хто проводить ці рейтинги тощо. 
Польовий етап досліджень стосувався 
різних тем: науки, кадрів, які мають на-
вчальні заклади, думки працедавців про 
випускників і думки випускників стосовно 
вишу, який вони закінчили.

Учасники семінару мали нагоду по-
спілкуватися через відеоінтерв’ю з Оле-
сею Леновицькою (рейтинг „Топ 200 
Україна“) та головою підкомітету з питань 
базової освіти Комітету з питань науки 
і освіти Верховної Ради України Лесею 
Оробець, послухати їхню розповідь про 
важливість проведення рейтингів на-
вчальних закладів як системи здорової 
конкуренції. Презентацію провідних 
та українських рейтингів університетів, 
принципів побудови, головні індикатори 
та результати міжнародних та загально-
українських університетських рейтингів 

у 2009 — 2010 роках провели кандидат 
філософських наук, старший науковий 
співробітник Інституту вищої освіти НАПН 
України Сергій Курбатов та менеджер про-
єктів Київського міжнародного інституту 
соціології (КМІС) Андрій Кашин. 

Відбулася також відкрита дискусія сто-
совно проблем та перспектив формування 
університетських рейтингів в Україні. 
Зокрема, йшлося про оптимальні шляхи 
оцінки якости сучасної освіти в соціології 
та инших науках; переваги і недоліки 
існуючих в Україні університетських рей-
тингів, пропозиції щодо їх вдосконалення; 
чи варто використовувати рейтинги для 
оцінки та пошуку шляхів реформування 
української системи освіти тощо.

У дискусії від Львівської політехніки 
взяли участь проректори Дмитро Федасюк 
та Юрій Рашкевич. На думку Дмитра Фе-
дасюка, проведення таких рейтингів ви-
шам не заважає. Головне, робити з цього 
правильні висновки. До слова, двадцять 
років тому такі рейтинги ніхто не прово-
див, однак освіта, як і відомі університети, 
були на високому рахунку, і промисловість 
отримувала добрих фахівців. Важливо, 
щоб ці соцопитування не відволікали від 
нагальних проблем вищої освіти, яких є 
дуже багато і різних, зокрема, коли дер-
жава не фінансує на належному рівні ні 
дослідження, ні техніку, ні практики на 
підприємствах.

Загалом, захід був цікавий, корисний. 
Шкода тільки, що з малою кількістю учас-
ників. Безумовно, що ці питання зацікави-
ли б значно ширшу авдиторію.

Катерина ГРЕЧИН

коротко

міністерство освіти і науки 
затвердило нові програми з 
навчальних предметів для 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 
досягнень випускників шкіл 
з конкурсних предметів 
при вступі до вишів. Своїм 
указом Д.Табачник також 
доручив УЦОЯО при розробці 
тестових завдань забезпе-
чити їх відповідність змісту 
затверджених програм. Прес-
служба центру повідомляє, 
що зараз фахівці аналізують 
документ і найближчим 
часом ухвалять рішення про 
доцільність змін у специфі-
каціях тестів.

16 грудня в києві відбулося 
П’яте спільне засідання 
Підкомітету № 7 „Наука та 
технології, дослідження та 
розробки, освіта, культу-
ра, громадське здоров’я, 
інформаційне суспільство 
та медіа“ комітету з питань 
співробітництва між укра-
їною та ЕС. Засідання про-
водилось під головуванням 
Першого заступника Міністра 
освіти і науки України Бориса 
Жебровського та начальника 
відділу співробітництва з 
Україною, Білоруссю, Молдо-
вою та Південним Кавказом 
Генерального Директорату 
зовнішніх відносин Европей-
ської Комісії Джона К’єра. 

Львівські школярі мають 
докладно вивчати сторінки 
історії про Голодомор, ви-
звольну боротьбу уПА, Січо-
вих стрільців, бій під крутами 
та Помаранчеву революцію, 
а не за „викривленими 
підручниками“ Табачника, — 
вважають депутати Львів-
ської міської ради. Крім того, 
депутати пропонують у всіх 
школах виставити стенди про 
різні періоди історії, ввести 
обов’язкове читання додатко-
вої літератури про історичні 
періоди, здійснювати екскур-
сії в музей Романа Шухевича 
в Білогорщі та музей „Тюрма 
на Лонцького“ тощо.

За матеріялами ЗІКу, zaxid.net, 
Освітнього порталу, сайту МОНу

семінар

Елітна освіта в Україні і світі
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Магістри захистилися блискуче, 
спеціялісти — не гірше

[СТудІї]

На кафедрі прикладної математики 
Інституту прикладної математики 

та фундаментальних наук Львівської 
політехніки ішов четвертий день за-
хисту дипломних проєктів, які перед 
поважним ДЕКом (голова — заступ-
ник директора з наукової роботи 
Інституту прикладних проблем мате-
матики й механіки ім. Я. Підстригача, 
доктор фізико-математичних наук, 
професор Володимир Пелех), захи-
щали „за п’ять хвилин спеціялісти“. 

У невеличкій авдиторії зібралися 
студенти, їхні друзі і керівники сту-
дентських проєктів. Зазвичай, право 
першого захисту належить тим, хто 
підготував найкращий дипломний 
проєкт. Не став винятком і цей день. 
Відчувалося, що Павло Куклін поринув 
у тему „з головою“: він впевнено роз-
повідав про те, над чим працював, а 
після захисту відповів на всі запитання 
членів ДЕКу. 

— Тему дипломного проєкту робив 
на замовлення кафедри, — говорить 
Павло. — Працюючи над створенням 
veb-сайту, найперше дбав про те, щоб 
наші викладачі могли спілкуватися між 
собою, бо в них до того такої можли-
вости не було. І те, що моя розробка 
їм сподобалася, — це найбільша мені 
подяка. Навчання в Політехніці згаду-
ватиму з приємністю, хоча упродовж 
цих років траплялося різне. За все, чого 
навчився, вдячий своїм викладачам. 

Завідувачу кафедри професору 
Петру Костробію не соромно за цьо-
горічних випускників спеціяльности 

„прикладна математика та соціяльна 
інформатика“.

— Перші три дні захищалося 36 
магістрів. Мушу сказати, що захистом 
магістерських робіт задоволені й усі 
члени ДЕКу, — відзначає Петро Пе-
трович. — В магістратуру взяли тих 
студентів, які мали не менше 71 бала. 
За три дні були лише дві четвірки. Всі 
решта захистилися на „відмінно“. 23 
магістри мають дипломи з відзнакою. 
Аспірантами вже стали Петро Топилко, 
Тарас Падляк, Юрій Рашкевич, Андрій 
Куненець та Віктор Кукурба, які захис-
тилися достроково. За результатами 
досліджень Юрко Тайстра подав до-
кументи на конкурс серед студентів, 

який проводить НАН України. Гадаю, 
його робота переможе, бо вона над-
звичайно цікава. Троє наших магістран-
тів мають свої публікації, виступали на 
міжнародних студентських наукових 
конференціях. У решти магістрів, які 
отримали на захисті відмінні оцінки, 
роботи мають або практичне впрова-
дження, або будуть готові до публікації.

Звичайно, до спеціялістів вимоги 
дещо легші, ніж були до магістрів. 
Однак, всі вони також мають дуже 
добрі результати. Цей випуск виконав 
багато дипломних проєктів, які ми із 
задоволенням використаємо на ка-
федрі, зокрема, зможемо нормально 
наповнити кафедральний veb-сайт, 
який матиме привабливий вигляд, 
поліпшити документообіг, розподіли-
ти навантаження на викладачів тощо. 
Приємно, що на завершення навчання 
студенти зробили нам такий своєрід-
ний, приємний подарунок. 

— Де вони знайдуть себе по закін-
ченні інституту?
— Оскільки співпрацюємо з філією ка-
федри Інституту прикладних проблем 
математики й механіки ім. Я. Підстри-
гача, то троє магістрів підуть до них на 
роботу. Одну залишаємо на кафедрі, 
наступного року вона вступатиме до 
аспірантури, одна працюватиме на 
кафедрі програмного забезпечення 
в ІКНІ. Решту наших випускників за-
прошують до себе на роботу приватні 
фірми.

Катерина ГРЕЧИН

Цю геніяльну думку висловив Л. Вітгенштайн. Чому? Бо це 
істина життя кожного філолога, якщо не кожної людини. 
Вивчаючи мову, ми долаємо кордони життя, так, як мала 
дитина, промовивши слово „мама“, переходить кордон — 
першу перепону мовної гори. Тяжким є підйом на цю гору: 
це і „Буквар“, і складання літер у слово, і оживлення цього 
слова вустами — і так, поки не скінчиться маршрут. На карті 
чітко видно вершину, а реально побачиш її тільки тоді, коли 
підіймешся на неї. Так і мова: є безліч підручників, словників 
та книжок, але дійти до бажаного кордону вдається не кож-
ному. То що ж це за кордон? Хто його подолав, переступив чи 

перестрибнув? Може, це Гайдеґер, Сосюр, Курило, а, може, 
Леся Українка, Франко, Сковорода чи моя бабуся? Пізнати світ 
лінійно — це переїхатися екватором, тобто не зрозуміти світу. 
Так і з мовою: щоб відкрити її кордони, потрібно осягнути мову 
спіралеподібно, сповна охопити всі рівні мови, всі столиці 
і села синтаксису, всі міста морфем і вулички лексикології. 
Відкривши кордони мови, ми пізнаємо світ, бо світ без мови 
неможливий, як мова без світу.

Ярослав ЄЛІСЕЄВ,
студент другого курсу прикладної лінгвістики ІКНІ

Львівської політехніки

конкурсний твір

Пропонуємо увазі читачів роботу студента, яка посіла третє місце в університетському 
турі конкурсу ім. Петра Яцика

„Кордони моєї мови означають 
кордони мого світу“

захист дипломних проєктів

[•] Захистом дипломного проєкту Павла 
кукліна дЕк дуже задоволена
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Однозначний вибір
Ірина — з Червонограда. У школі по-
глиблено вивчала хімію, їздила на 
олімпіяди. А коли прийшов час виби-
рати професію, однозначно знала — це 
буде хімія. Дівчина пішла в Політехніку. 

— Зараз я навчаюся на кафедрі 
технології біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології ІХХТ за спеці-
яльністю „Біотехнологія“. Хімія — це 
перспектива: чи не весь довколишній 
світ (харчі, побут, медицина…) так чи 
инакше пов’язаний з хімією. Тож, ду-
маю, мій вибір відкриває мені непогані 
можливості для самореалізації.

Певно, Ірина й справді обрала від-
повідну для себе царину: вчитися її 
неважко й цікаво, і результат — відмін-
ний. Тож їй, крім основного студент-
ського заняття — навчання, вистачає 
часу та сил, а найголовніше бажання 
й ентузіазму ще й для наукової роботи.

Наукові зацікавлення

Науково-дослідною роботою Ірина за-
цікавилася на третьому курсі:

— Спочатку я займалася темою 
„Деструкція нафти“: вивчала деструк-
цію вуглеводів нафти мікроорганізма-
ми, утилізацію нафтопродуктів мікро-
організмами; опублікувала дві статті 
на цю тематику. Згодом зацікавилася 

імунологією: разом з одногрупником 
підготувала роботу на тему мікро-
сомальних мікросфер, з якою ми по-
сіли друге місце на Тернопільському 
конгресі молодих учених. А тепер я 
досліджую вплив біологічно активних 
сполук (зокрема нафтохінонів) на мі-
кроорганізми. Це дає можливість на 
перспективу визначати, як, наприклад, 
знищувати чи, навпаки, продукувати ті 
чи инші організми. Ця робота є осно-
вою моєї курсової.

Результати власної праці Ірина 
Сайкевич представляє на різних семі-

нарах, конференціях, инших наукових 
форумах у Львові, Тернополі. Кілька 
місяців тому брала участь у підготовці 
й проведенні міжнародної кафедраль-
ної літньої школи „Супрамолекулярні 
системи в хімії та біології“. Тепер го-
тується до олімпіяди, яка відбудеться 
наприкінці навчального року.

Звичайно, в активній і різноплано-
вій діяльності молодому науковцеві 
без настанов старших не обійтися. 
Ірина має добрих вчителів — це 
доценти кафедри технології біоло-
гічно активних сполук, фармації та 
біотехнології Зоряна Губрій і Олена 
Комаровська-Порохнявець, завідувач 
кафедри професор Володимир Нові-

ков. Викладачі, за словами студентки, 
завжди допоможуть, порадять. 

А що кажуть про свою студентку 
наставники?

— Дуже активна, різностороння, 
хоче багато встигати — й зрештою 
встигає: і добре вчиться, і займається 
науковою роботою, і бере участь у 
різних заходах. Більше б нам таких сту-
дентів!.. — зазначає Володимир Пав-
лович. — Основними ж складовими 
успіху Ірини, думаю, є наполегливість і 
працездатність — ці риси, безперечно, 
сприяють досягненню мети.

Не обмежувати себе
Ірина може похвалитися й тим, що 
свого часу продемонструвала непогані 
знання з української мови на конкурсі 
ім. П. Яцика: „несподівано для себе“ 
потрапила до університетського фіна-
лу і посіла четверте місце. Студентка 
також знає польську, російську, англій-
ську мови, вивчає латину. 

Вона переконана, що знаходити 
гармонію в душі допомагає довкілля, 
все, що оточує. Своє життя урізнома-
нітнює читанням художньої літератури 
(української й англомовної), прогулян-
ками (особливо їй до душі блукати 
вечірнім заглибленим у сон Львовом), 
музикою (під настрій — Еvanescence, 
Linkin park або „Друга ріка“ чи „Океан 
Ельзи“).

Схоже, Ірина належить до тих лю-
дей, котрі знають, що їм потрібно, в 
якому напрямку прагнуть розвиватися 
і що для цього слід робити. Найближча 
ціль студентки — навчання в магістра-
турі. А після четвертого курсу вона має 
намір здобути другу вищу освіту за спе-
ціяльністю „якість, стандартизація та 
сертифікація“ — щоб „добре вивчити 
всі стандарти, повністю довершити й 
удосконалити свої знання з біотехно-
логії“. Наступного року стипендіятка 
також була б не проти „позмагатися“ й 
за стипендію Президента чи обласної 
ради.

— Я — цілеспрямована людина, 
— говорить про себе майбутній біо-
технолог. — Коли ставлю перед собою 
мету, докладаю якнайбільше зусиль, 
щоб її досягнути. Прагну продовжувати 
розвиток у професійній сфері, зробити 
цінний внесок; якщо його відчує хоча 
б одна людина, це буде для мене ви-
нагородою і свідченням того, що світ 
можна зробити кращим.

― Ірино, а чого побажаєш нашим 
читачам у Новому році?
― Читачам „Аудиторії“ бажаю вті-
лення мрій, здоров’я, любови, щастя 
та лише позитивних вражень. Нехай 
кожен проведе новорічну ніч радіс-
но — щоб таким був і весь наступний 
рік! Бажаю всім професійних і душев-
них злетів!

Ірина ШУТКА

формула успіху

Четвертокурсниця Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки Ірина Сайкевич одержує сти-
пендію імени Юрія Рудавського. майбутній біотехнолог розповіла про власні здобутки та формулу успіху: 

хто ж як не хімік знає, які реактиви потрібні, щоб отримати бажаний результат

Хімія — це перспектива

Ірина Сайкевич: „Читачам „Аудиторії“ бажаю 
провести новорічну ніч радісно — щоб таким був 
і весь наступний рік! Бажаю всім професійних 
і душевних злетів!“
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Впродовж тижня, від 6 до 12 грудня, 
делегація Національного студент-

ського союзу, до складу якої входили 
представники студентства Львова, 
Луганська, Чернівців, Тернополя, 
Луцька, Донецька та Чернігова на чолі 
з президентом союзу Анатолієм Ігна-
товичем, з офіційним візитом пере-
бувала у Варшавському університеті.

У рамках поїздки відбулися зустрі-
чі, під час яких українські студенти 
ознайомилися із системою освіти у 
Польщі та основними формами ро-
боти студентського самоврядування 
Варшавського університету. Голова 
самоврядування Варшавського уні-
верситету Пьотр Мюллер розповів про 
співпрацю студентських самоврядних 
організацій Польщі та України, а ор-
ганізатор проєкту Марта Михальська 
ознайомила зі системою вищої освіти 
Польщі та роботою самоврядування 
Варшавського університету. Голова 

міжнародного відділу Домініка Гверек 
розповіла про міжнародні проєкти 
ERASMUS, MOST і роль студентського 
самоврядування у міжнародній роботі. 

Цікавою була й інформація про 
фінансування студентського самовря-
дування Варшавського університету, 
яке щороку отримує 2 млн злотих 
(близько 6 млн гривень) від ректо-

рату, а крім цього, міська 
влада виділяє кошти на 
святкування Juwenalij (свя-
та студентства). На свою 
діяльність молодь отримує 
ще й спонсорську допомо-
гу та кошти від здавання в 
оренду першого поверху 
свого будинку, який роз-
ташований на центральній 
вулиці Варшави. 

Завдяки доброму фі-
нансуванню, студентське 
самоврядування має мож-
ливість виділяти кошти на 

реалізацію найцікавіших студентських 
проєктів, частково фінансувати наукові 
дослідження, участь у конференціях та 
виділяти кошти на ремонти гуртожит-
ків. За роботою студентського само-
врядування пильнує ревізійна комісія. 

Під час культурної програми україн-
ські студенти ознайомилися з історією 
Варшавського університету, відвідали 
його головні будівлі, Національний му-
зей, Королівський Палац, музей Вар-
шавського Повстання, Етнографічний 
музей та багато инших цікавих місць. 

Вже зараз Національний студент-
ський союз домовився про ряд спіль-
них заходів зі студентським самовря-
дуванням Варшавського університету. 
А у квітні польські студенти відвідають 
Україну та побувають у Національному 
університеті „Львівська політехніка“.

Олена ГОМЕНЮК, 
віце-президент Національного 

студентського союзу

За зверненням ВМГО „Національний студентський союз“ 
та ГІ „Студентський захист“, т. в. о. голови Облдержад-

міністрації Геннадій Дмитренко надіслав листа до голови 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Вале-
рія Баранова, з проханням знайти можливість збільшити 
видатки для розв’язання соціяльно значущих проблем 
молоді відповідно до передбачених у ряді програм та в 
проєкті Закону України „Про Державний бюджет України 
на 2011 рік“ показників.

Саме послідовна реалізація заходів молодіжної політики 
сприятиме покращенню рівня життя молоді. А це є головною 
метою Державної цільової соціяльної програми „Молодь 
України“ на 2009 — 2015 роки, згідно з якою для реалізації 
заходів державної молодіжної політики у 2011 році передба-
чено 21551 тис. грн. А відповідно до проєкту Закону України 

„Про Державний бюджет України на 2011 рік“ на виконання 
зазначеної вище програми виділено 12073,1 тис. грн., що на 
9477,9 тис. грн. менше від запланованого у соціяльній програмі.

Крім того, згідно з постановою Кабміну від 04.06.2003 
№ 877 „Про затвердження Програми реалізації державної 
політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 — 2010 
роки“ щорічно пунктами 21 та 22 цієї програми передбача-
ється фінансування інформаційно-просвітницьких заходів 
на суму 2 млн 760 тис. грн. У 2011 році коштів на цю про-
граму не передбачено взагалі. Також не передбачено коштів 
на реалізацію Державної цільової програми інформування 
громадськости з питань евроатлантичної інтеграції України 
на 2008 — 2011 роки.

Н. П.

підтримка влади

Фінансування молодіжних програм  
потребує збільшення

студентське самоврядування

Українці переймали досвід польських студентів
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Цьогорічний сезон Студентської 
Ліги КВН Львова став успішним 

для політехівських КВНників. 
Уже в першому чвертьфіналі 

не було рівних команді „Pazitiff“, 
яка набрала максимальну кіль-

кість балів у всіх трьох конкурсах 
і посіла перше місце. А у другому 
чвертьфіналі за межами Політехніки 
деб’ютувала команда економістів 
„На Щастя!“ і також потрапила до 
півфіналу. 

Загалом до півфіналу, який відбу-
деться в лютому, пройшло аж дев’ять 
команд: „Pazitiff“, „Валєра“, „ТроЄ“, „за-
комПО100ваНІ“, „Найс“, „Joker“, „Атас 
Менти“, „Такі прості“ та „На щастя“.

Н. П.

Вже тринадцять років поспіль Сту-
дентське братство Львівської по-

літехніки організовує свято Миколая 
для учнів Лопатинської спецшколи-
інтернату для дітей з вадами у розу-
мовому розвитку. Так і цьогоріч, 16 
грудня, молодь з виставою та пода-
рунками відвідала дітей. 

Попередньо вихованці інтернату 
разом з братчиками Львівської по-
літехніки писали листи до Миколая, в 
яких розповідали про найзаповітніші 
мрії та замовляли подарунки. Аби 
здійснити бажання кожної дитини, 
Братство звернулося за допомогою 
до львівських церков та постійного 
помічника — Мальтійської служби 
допомоги. Окрім цього, братчики 
здійснювали збір коштів, розвісивши 
скриньки у магазинах міста. Долу-
чилися до формування подарунків і 
працівники Львівської політехніки.

Цьогоріч подарунки від святого 
Миколая отримали 137 вихованців 
інтернату.

― Пакуючи подарунки, ми пере-
довсім старалися, щоб кожна дитина 
отримала солодощі та фрукти, які є тра-

диційними для свята, а також майже 
всі учні просили щось із зимового одя-
гу, тож в кожному пакунку було зимове 
взуття або одяг, а дехто отримав одне 
й друге. Менші діти також отримали 
іграшки, — розповіла співорганізатор 
свята Яніна Нікітіна.

Традиційно для дітей показали 
святкову виставу про прихід святого 
Миколая з різними казковими пер-
сонажами. А вихованці інтернату 
продемонстрували гостям свою твор-
чість — картини з бісеру та шкіри, ви-
шиванки, скатертини. Похвалилися й 
своїми нагородами — дипломами та 
медалями, які отримали за спортивні 
перемоги.

― Ще до Нового року ми планує-
мо відвідати інтернат, щоб відібрати 
малюнки на різдвяну тематику, які ви-
ставлятимуть на показ у King Cross, — 
розповів перший заступник голови 
правління Студентського братства Ан-
дрій Остап. — За участь у цій виставці 
діти отримають сертифікати учасників 
та цінні подарунки. 

Наталія ПАВЛИШИН

весела забава

Студентські  
вечорниці 
з капеланами

Так непомітно, поміж студентськими 
клопотами і турботами, набли-
жаються до нас зимові свята, які 
розпочалися із відзначення днів 
святої катерини та Андрія Перво-
званного. 

Центр студентського капеланства для 
студентів Львівської політехніки 
вкотре організував веселу забаву. 
Її особливістю стало дотримання 
давньої української традиції, коли 
молодь сходилася на вечорниці. Так 
і тепер, у гуртожитську світлицю 
зійшлося чимало молоді, вбраної у 
вишиванки. 

Тут на них чекала цікава інсценізація 
справжніх українських вечорниць з 
калитою, жартівливими конкурсами, 
переспівами українських народних 
пісень і, звісно ж, смачним часту-
ванням варениками зі сметаною та 
солодощами.

Наприкінці свята студенти колядува-
ли. І з таким піднесеним настроєм 
та посмішками, котрі всім дуже 
пасують, порозходилися по своїх 
домівках, сповнені рішучості та 
ентузіазму успішно скласти сесію і 
радісно святкувати Різдво.

Ірина АНдРуСІВ, 
студентка четвертого курсу ІНЕм 

Львівської політехніки

доброчинність

Свято Миколая  
від Студентського братства

найкмітливіші

Політехівські КВНники — у півфіналі!
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Фотографією Іван Іщенко захопився 
досить давно, а за останні пів року 
хобі переросло в серйозне заняття, 
яке забирає чимало часу. 

― Щодня намагаюся вдоскона-
люватися у фотографуванні, добре, 
що маю друзів, які завжди готові до-
помогти, — каже Іван. — А для фо-
тографа якраз важливо мати добру 
команду моделей та стилістів, які 
відіграють значну роль в успішному 
фотографуванні. Серед моїх друзів є 
багато талановитих молодих людей 
і ми намагаємося працювати разом, 
створюючи свій особливий стиль. 

Буває, що свої задуми хлопець 
виношує певний час, підшукуючи 
необхідний образ, а буває, що до-
бра ідея приходить спонтанно і вже 
з першого погляду на людину він 
знає, який саме створить її образ. 
Для хлопця найважливіше — це зо-
внішність особи, яка дає можливість 
до перевтілень.

Для самовдосконалення юнак час-
то переглядає роботи відомих фото-
художників, намагаючись навчитися 
чогось у кожного з них. Улюбленими 
фотографами Івана є Ірвін Пенн, Рус-
лан Лобанов та Андрій Розумовський.

― Я самоучка, тому намагаюся 
використовувати кожну можливість, 
щоб дізнатися щось нове про ту чи 
иншу техніку фотографування, — по-
ділився фотограф. — Моїм улюбле-

ним жанром є сюжетний портрет. Пе-
реважно я фотографую під відкритим 
небом, де є безмежний простір для 
творчости і польоту фантазії. 

За один фотосет Іван робить до 
чотирьохсот кадрів і часто з них може 
відібрати не більше півсотні. Компо-
зицію у постановочному фото завжди 
робить самостійно. Часто сам показує 
своїм моделям як треба втілити той 
чи инший образ. 

― Буває, що під час постановки 
мені намагаються щось підказува-
ти, — розповів хлопець. — Раніше я 
прислухався до порад і неодноразово 
виходило як у казці про слоника, який 
варив кашу, а кожен йому вказував як 

це має бути, і врешті каша 
вийшла зовсім несмачна. 
Зараз дуже рідко когось слу-
хаю, я маю свій погляд — це 
найголовніше.

Свої роботи Іван Іщен-
ко виставляє на одному із 
фотосайтів, де має свою 
сторінку. Це добра наго-
да не лише показати свій 
доробок, але й отримати 
відгуки та оцінку від про-
фесійних фотографів.

― Критика для мене 
дуже важлива, — зауважує 
молодий фотограф. — Хоча 
инколи я ображаюся, але це 
швидко минає, бо розумію, 
що саме так можу виправля-

ти недоліки і вдосконалюватися. Го-
ловне, щоб оцінка була об’єктивна. 

Найбільшим натхненником для 
нього є музика в стилі trip hop. Часто 
слухаючи ту чи иншу композицію, 
Іван уявляє, які кадри найбільше 
пасували б до неї. 

Найвищою метою хлопця є влас-
на фотовиставка у Нью-Йорку. А не-
вдовзі планує розпочати працювати 
в жанрі „Fаshion“.

― 2010 рік був для мене дуже 
важливим і в певній мірі перелом-
ним. Передусім я отримав перемогу 
на своєму першому фотоконкурсі. 
Це стало потужним поштовхом і 
підвищенням самооцінки, — роз-
повів Іван Іщенко. — До перемоги 

у „Таємницях моєї країни“ я часто 
сумнівався у своїх силах і бувало, 
коли щось не вдавалося втілити, роз-
чаровувався в собі. 

Окрім своїх захоплень Іван Іщенко 
встигає добре вчитися. Хлопець зі-
знався, що цей рік особливо цікавий 
у навчанні, хоча обрана спеціяль-
ність — геоінформаційні системи 
та технології — завжди йому подо-
балася.

― Усім читачам „Аудиторії“ та 
своїм знайомим хочу побажати, щоб 
наступний рік був переповнений 
щастям, здоров’ям, теплом і світлом у 
серцях та душах і щоб творче натхнен-
ня не залишало ні на мить, — додав 
наостанок молодий фотограф.

Наталія ПАВЛИШИН

новорічний гість

Фотографія як спосіб життя

у своїх роботах Іван Іщенко, фотограф-аматор, студент третього курсу Інституту 
геодезії Львівської політехніки, переможець цьогорічного фотоконкурсу тижневика 

„Аудиторія“ „Таємниці моєї країни“, не просто фіксує миті чи емоції. у нього кожна 
фотографія — це окрема історія, яку можна прочитати через погляд чи посмішку. 
Ще однією особливістю світлин Івана є кольори, які ніби розтікаються різними від-
тінками, створюючи ефект теплоти і ніжности
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молоде подружжя Германів за два роки сімейного життя навчилося на перше місце ставити родину, але не 
нехтувати навчанням та кар’єрою

Парасолька як привід 
познайомитися

Ганна Богусевич — з Івано-Фран-
ківщини, Андрій Герман — із Терно-
пільщини. Вони познайомилися у 
Львові, куди приїхали вступати. Ганна 
подала документи водночас до двох 
університетів — Львівської політехніки 
(ІХХТ) і аграрного (на геодезію). Однак 
вступила до Політехніки, на перспек-
тивну спеціяльність біотехнолога. На-
томість Андрій як успішний випускник 
Борщівського агротехнічного коледжу 
вступив на третій курс аграрного уні-
верситету, обрав енергетику. 

Хоча хлопець і дівчина не стали 
студентами одного навчального закла-
ду, однак він таки поєднав їх. Під час 
вступу в аграрний вони поспішали на 
консультацію. Почав падати дощ. У ді-
вчини не було парасолі. Андрій запро-
понував їй свою. Це й стало приводом 
до знайомства. До того ж, виявилося, 
що вони мешкають на одному поверсі, 
у сусідніх кімнатах гуртожитку. Згодом 
обмінялися номерами телефонів і 
роз’їхалися по домівках. А з вересня 
почали навчатися у різних вишах. 
Коли у Львові відбувалися заходи до 
750-річчя міста, Андрій вирішив, що 
це — причина запропонувати Ганні 
разом піти на святковий концерт і 
лазерне шоу. Сьогодні вони з усміш-
кою згадують, як тоді Андрій вирішив 
провести Ганну до гуртожитку. Позаяк 
обоє ще не знали Львова, то довелося 
чимало поблукати містом. Так почали-
ся їхні романтичні зустрічі, які тривали 
понад два роки. Одного разу Андрій, 
спілкуючись із духівником, розповів 
йому про те, що вже тривалий час зу-
стрічається з дівчиною, що має до неї 
почуття. І священик порадив хлопцеві 
одружуватися. Відтак Андрій почав 
думати про створення сім’ї і вирішив, 
що вже готовий до такого кроку. На той 
час він отримував підвищену стипен-
дію й іменну стипендію Фонду В. Пін-
чука. Ганна була третьокурсницею 
державної форми навчання, також 
отримувала стипендію і підробляла 
касиром у супермаркеті „Арсен“. Після 
одруження молоде подружжя посели-
лося в студентському сімейному гурто-

житку Політехніки (№12). Тепер їх уже 
троє ― саме сьогодні, у день виходу 
цього числа газети, їхньому синочкові 
Іллі виповнився рочок. 

Успішні батьки і студенти

Ганна вже п’ятикурсниця, здобуває 
диплом спеціяліста. Андрій ще під час 
навчання водночас здобув другу вищу 
освіту — економіста з обліку й авдиту. 
Тепер працює асистентом кафедри 
електротехнічних систем, планує 
стати здобувачем цієї кафедри, отже, 
утвердитися як молодий науковець. І 
не шкодує, що одружився у 22 роки. 

― Батьки не заперечували, а радше 
очікували мого одруження, позаяк я — 
наймолодший у сім’ї. Двоє моїх сестер 
і брат на той час уже мали свої сім’ї, — 
розповідає Андрій. — Мене підтримав 
і завідувач кафедри, який  також ство-
рив сім’ю в студентські роки.

…Андрія і Ганну поєднали спільні 
інтереси, погляди на життя, духовний 
світ. Церковний шлюб для них став не 
просто гарною церемонією. Ще коли 
зустрічалися, то разом почали ходити 
до церкви Св. Юра. А після одруження 
обрали практикуюче християнське 
життя, духовні цінності як основу сто-
сунків і виховання дітей, яких хочуть 
мати хоча б двоє — троє.

Ні для Ганни, ні для Андрія на-
родження сина не стало тягарем. 
Ганнуся вміло поєднала навчання з 
материнством — навіть академвід-
пустки не брала. Вчиться здебільшого 

самостійно, а на час сесії приїжджа-
ють бабусі або ж виручає молодша 
сестра-студентка. Для Андрія ж ди-
тина є поштовхом більше працювати, 
більшого прагнути, адже є сенс життя, 
розуміння, задля кого ти все робиш. 
Андрій зі сином — із першого мо-
менту його земного життя, адже по-
дружжя обрало партнерські пологи. 
Андрій вважає, що така спільна участь 
дає чоловікові шанс більше розуміти 
дружину. 

Матеріяльно Германи намагаються 
давати собі раду без допомоги батьків. 
Вважають, що найважливіше — роз-
порядитися своїм б’юджетом, визна-
чивши пріоритетні потреби. А щодо 
проблем, то і Ганна, і Андрій пере-
конані, що вони зближують чоловіка 
і дружину, адже доводиться разом 
шукати шляхи розв’язання. 

Об’єднують родинні 
традиції

У цій сім’ї немає спеціяльного розподі-
лу обов’язків. Хатню роботу тут не ді-
лять на чоловічу і жіночу. Коли Андрій 
удома, то охоче готує їжу, миє посуд, 
прибирає. Щоправда, потім доводить-
ся вночі працювати з посібниками, 
читати. На улюблене заняття — гру на 
гітарі — часу фактично не вистачає. Од-
нак вільну хвилину на фотошоп якось 
знаходить. Ганнуся свого часу багато 
вишивала. На стіні їхньої кімнати — 
весільний рушник, вишитий її руками. 
Тепер на це захоплення часу також об-
маль. Попри все, Андрій і Ганна радять 
своїм ровесникам не боятися сімейних 
обов’язків, адже радість батьківства 
здатна компенсувати свободу, яку дає 
молодість. 

Згадуючи рік, що минає, Германи 
означують його як надзвичайно ціка-
вий, насичений багатьма подіями в їх-
ньому житті. Незабаром — Новорічно-
Різдвяні свята. Це нагода поїхати до 
батьків, адже відвідувати їх тепер 
вдається двічі-тричі на рік. Позаяк цій 
сім’ї — лише два роки, то традиції 
тут поки що формуються. Зрештою, 
Андрій і Ганна прагнуть об’єднати тра-
диції двох родів, із яких вони вийшли.

Ірина МАРТИН

[мОЛОдІжНА ПОЛІТикА]
молода сім’я

Радість батьківства компенсовує  
свободу молодости
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наш календар
25 січня — Різдво у понад 1 млрд като-
ликів світу.
1 січня — Новий рік.

Пам’ятні дати
23.12.1790 — народився Жан Франсуа 
Шампольйон, французький єгиптолог, 
який розшифровував давньоєгипетські 
ієрогліфи.
23.12.1799 — народився Карл Брюллов, 
російський художник, який брав участь у 
викуплені Т. Г. Шевченка з кріпацтва.
24.12.1653 — перемога військ гетьмана 
Богдана Хмельницького під Жванцем.
24.12.1818 — народився Джеймс Прескотт 
Джоуль, англійський фізик.
24.12.1879 — народився Станіслав Людке-
вич, український композитор, музикозна-
вець i фольклорист.
24.12.1920 — народився Святослав Кара-
ванський, учений, перекладач та право-
захисник, автор „Практичного словника 
синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чорно-
віл, український журналіст, політик, один 
із засновників Народного руху.
24.12.1963 — помер Михайло Пара-
щук, український скульптор, співавтор 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
25.12.1742 — шведський природознавець 
Андерс Цельсій запропонував стоградусну 
шкалу вимірювання температури.
25.12.1848 — у Львівському університеті 
відкрито кафедру української мови.
25.12.1895 — народився Григорій Верьов-
ка, український композитор і хоровий 
дириґент.
25.12.1925 — народився Олесь Бердник, 
український письменник.
2 5 . 1 2 . 1 9 2 6  —  п о м е р  Ол е кс а н д р 
Барвiнський, український громадський 
діяч, історик та мемуарист.
25.12.1977 — помер Чарльз Спенсер Ча-
плін, американський кінорежисер, актор, 
продюсер.

26.12.1771 — помер Клод Адріян Гельве-
цій, французький філософ.
26.12.1898 — народився Євген Плужник, 
український поет. 
27.12.1571 — народився Йоґанн Кеплер, 
німецький астроном.
27.12.1633 — помер Мелетiй Смотриць-
кий, український письменник-полемiст, 
учений, церковний i освітній діяч, автор 
підручника церковнослов’янської мови.
27.12.1822 — народився Луї Пастер, 
французький мікробіолог і хімік, який роз-
робив метод профілактичної вакцинації 
проти сибірки, сказу і запропонував метод 
стерилізації.
29.12.1723 — помер у Петропавловськiй 
фортецi в Петербурзi наказний гетьман 
Павло Полуботок.
29.12.1952 — помер Iван Кочерга, україн-
ський драматург.
30.12.1264 — помер галицький король 
Данило.
31.12.1872 — народився Василь Кри-
чевський, український живописець, 
архiтектор i графiк.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, 
видатний український письменник, актор 
i мистецтвознавець.
31.12.1892 — народився Михайло Семен-
ко, український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, 
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера, 
Провідник Організації Українських На-
ціоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко, 
український мовознавець, дослідник 
української культури, релігійний і громад-
ський діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лятошин-
ський, український композитор і педагог.
3.01.1919 — Українська Національна 
Рада в Києві ухвалила постанову про 
возз’єднання ЗУНР з УНР.
5.01.1585 — у Львові засновано Ставропі-
гійське братство.

Третій рік поспіль кафедра соціо-
логії та соціяльної роботи Полі-

техніки проводить акцію „Подаруй 
дітям усмішку“.

Благодійна робота розпочалася 
з того, що тут до Дня святого Ми-
колая закуповували одяг для дітей 
із багатодітних родин. Згодом і 
викладачі, і студенти задумалися 
над тим, як ще можна допомагати 
потребуючим. Так народилася акція 
„Подаруй дітям усмішку“. У грудні 
волонтери звертаються до праців-
ників та студентів Політехніки, зо-
крема, до мешканців гуртожитків, 
закликаючи їх чинити милосердя 
тим, хто поруч.

За попередніми даними, цього 
року вдалося зібрати приблизно п’ять 
тисяч гривень. На ці гроші закупили 
солодощі, фрукти, канцтовари, одяг 
для дітей із кризових сімей та дітей, 
хворих на синдром Дауна. 

— Ця акція є загальноміською і 
ощасливить близько двохста дітей 
Львова, — розповідає одна з актив-
них волонтерок, студентка кафедри 
соціології та соціяльної роботи Юля 
Геруля. — Якщо у нас залишаються 
гроші, то ми передаємо їх на потреби 
програми „Простір без конфлікту“, що 
охоплює неповнолітніх Самбірської 
виховної колонії. 

Ірина МАРТИН

[СуСПІЛьСТВО]
коротко

З нагоди 95-ї річниці бою Легіо-
ну українських Січових Стрільців 
15 грудня у кінопалаці ім. О. довжен-
ка у Львові відбулася презентація 
документально-художнього фільму 
„Бій за гору маківка“. Над зйомками 
фільму працювали представники 
Товариства пошуку жертв війни 
„Пам’ять“, ТМ „Штурм“.

депутати Львівської міської ради 
підтримали питання про надання в 
оренду нежитлових приміщень на вул. 
Підзамче, 10 комунальному музею 
„Тюрма на Лонцького“. Рішення під-
тримало 78 депутатів. Відтак музей 
отримав приміщення загальною 
площею 320,9 м кв в оренду терміном 
на 25 років для статутної діяльности. 
Перед прийняттям рішення депутатам 
репрезентували проєкт під назвою 
„Музей терору“. 

у Львівському палаці мистецтв 23 груд-
ня відбудеться презентація докумен-
тального фільму „Володимир Стернюк: 
служіння в підпіллі“. У фільмі зібрано 
свідчення близьких співробітників, 
його вихованців-священиків з під-
пільної семінарії, підпільного епископа 
УГКЦ Юліяна Вороновського та двох 
свідків, які перебували в одній камері 
з майбутнім епископом, під час його 
ув’язнення у 1947 році. Також викорис-
тано матеріяли з архіву Митрополита 
Володимира Стернюка, з фондів Інсти-
туту Історії Церкви УКУ, Музею історії 
Релігії та численних приватних збірок. 

Після Нового року в Харкові повернуть 
на місце демонтовану за рішенням 
суду меморіяльну дошку Патріарху 
уГкЦ Йосипу Сліпому. Пам’ятну до-
шку встановлять за гроші львівської 
громади у внутрішньому дворі ДАІ Ле-
нінського району Харкова, де колись 
була пересильна тюрма.

Видавництво „україна-Русь“ презен-
тувало настінну карту „Організація 
українських Націоналістів“. Мапа 
містить портрети та коротку інфор-
мацію про голів ОУН, починаючи від 
Євгена Коновальця, згадки про голо-
вних ідеологів, крайових провідників 
та головні конференції ОУН. Також на 
карті позначені штаб-квартири ОУН, 
концтабори та в’язниці, де утримува-
ли найвидатніших діячів організації, 
місця їх народження та загибелі, 
маршрути похідних груп тощо.

За матеріялами інформагенцій

милосердя

Студенти — дітям
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Зміна акцентів
Відлік нового політичного року в Укра-
їні насправді розпочався в лютому, 
коли ми отримали нового Президента. 
Та на завершення свого президент-
ського терміну В. Ющенко затвердив 
рішення, які впродовж року відгук-
нулися не раз. Це зокрема визнання 
воїнів ОУН-УПА учасниками боротьби 
за незалежність України, удостоєння 
звання Героя України представників 
визвольного руху Степана Бандеру та 
Романа Шухевича. Та в пантеон нової 
влади, як і окремої частини суспіль-
ства, ці герої не вписалися… Врешті, у 
квітні в Донецьку один із судів визнав 
протиправним указ В. Ющенка про 
удостоєння звання Героя С. Бандеру, 
а згодом инший — позбавив цього 
звання й Р. Шухевича… 

У січні 2010-го Апеляційний суд 
Києва назвав імена винних у вчи-
ненні злочину Голодомору-геноциду 
1932―1933 років, та вже невдовзі 
акценти змінилися. Власне, ця переак-
центація розпочалася із заперечення 
Президентом В. Януковичем геноцид-
ного характеру голоду 1930-х років в 
Україні (27 квітня на засіданні ПАРЄ у 
Страсбурзі) й продовжилась зміною 
керівництва й статусу Українського 
інституту національної пам’яти (з ор-
гану виконавчої влади перетворено 
на науково-дослідну установу). У лис-
топадовому вшануванні пам’яти жертв 
голодоморів і репресій офіційно-
державна складова була зведена 
до мінімуму. Але те, що суспільство 
бере на себе роль „мотора“ в процесі 
осмислення й оцінки минулого, на-
голошують оглядачі, — великий плюс.

Звісно, запам’яталися й резонанс-
ні наміри „викреслити“ зі шкільної 
програми твори живих українських 
письменників, розробити спільний для 
України й Росії навчальний посібник 
для вчителів історії, а також перекроїти 
підручники з історії. Із найяскравіших 
осінніх спогадів — затримання істо-
рика Руслана Забілого, загроза зриву 
конкурсу ім. П. Яцика.

Політичні піруети

2010-го відбулися відчутні зміни у 
конкретних сферах життя країни: від 
політичних (повернення до Конституції 
1996 року), адміністративних (курс на 
оптимізацію системи органів виконав-
чої влади, якщо простіше, скорочення 
чиновницького апарату) до податко-
вих, пенсійних, освітніх. Особливим 
днем у цьогорічному календарі було 
й 31 жовтня — українці обирали міс-
цеву владу.

Ознаменувався рік тигра й пере-
орієнтацією зовнішньої політики 
України. З-поміж основних напрямків 
— курс на зближення з Росією, озна-
менований насамперед пам’ятними 
„харківськими угодами“. Громадяни 
протестували на вулицях, а експерти 
лякали невтішними оцінками. Офі-
ційні ж Київ і Москва надалі обіцяють 
кооперуватися в різних галузях: енер-
гетичній, авіабудівній, гуманітарній… 
Зовнішньополітичні пріоритети ВРУ 
назвала у липні: дотримання політи-
ки позаблокового статусу, інтеграція 
в ЄС (але не в НАТО), добросусідські 
відносини і стратегічне партнерство з 
Росією, иншими державами.

Протести

Підстав для протестів, як 
і самих протестів, рік під-
кинув чимало. Отож, про-
тестували проти росій-
ського ЧФ в Україні, проти 
„свавілля міліції“ (гро-
мадськість обурили факти 
порушення прав людини 
з боку правоохоронців, 
а також смерть студента 
Ігора Індила в одному зі 
столичних райвідділів 
міліції), протестували й 
проти законопроєкту, на 

думку фахівців, загрозливого для права 
громадян на мирні зібрання, проти тиску 
на істориків, проти нового Податкового 
кодексу. На вулиці українців вивів і про-
єкт закону „Про мови в Україні“, який, за 
оцінкою експертів, розширивши сферу 
функціонування російської мови, витіс-
нить українську як державну й підірве її 
роль в освіті, науці та культурі.

Найактивніше й найкреативніше 
молодь бунтувала проти „новацій“ 
міністра освіти й науки Дмитра Та-
бачника: флеш-моби й театралізовані 
дійства ввійшли в історію під назвою 
„антитабачної кампанії“, особливо ак-
тивної навесні. А от черговий, осінній, 
виток протестної активности молоді 
запустила урядова постанова про плат-
ні послуги для студентів у вишах. По 
всій країні спудеї виступили проти „ко-
мерціялізації освіти“, й у жовтні Кабмін 
скоротив перелік платних послуг.

Втрати й набутки

Потішив нас тигрик певними спор-
тивними й культурними успіхами. І хоч 
рік для нас почався нефартовою (без 
медалей) білою Олімпіядою, та згодом 
розчарування компенсувалося здобут-
ками наших паралімпійців (5-те місце) і 
юнацької збірної (3-тє місце на перших 
літніх Юнацьких олімпійських іграх). І, 
звісно, черговими перемогами братів 
Кличків. Певного гонору додало й те, 
що цьогоріч чи не вперше увагу світу 
привернуло до себе й українське кіно, 
зокрема короткометражка Мирослава 
Слабошпицького „Глухота“ й „Щастя 
моє“ Сергія Лозниці.

2010-й позначений і сумними 
датами: відійшли у засвіти історики 
Ярослав Дашкевич і Ярослав Ісаєвич, 
філософ Сергій Кримський, кінорежи-
сер Юрій Іллєнко… 

Та життя триває, а значить вчить, 
додає знань і досвіду, породжує цікаві 
проєкти й ідеї. Тут не можна не згадати 
про такі цікаві міжнародні форуми, як 
ІІІ Міжнародний конгрес „Діасопра 
як чинник утвердження держави 
Україна у міжнародній спільноті…“ й 
ІІІ Екуменічний соціяльний тиждень. І 
залишається лише побажати нам усім, 
щоб у наступному році позитивних і 
наснажливих подій було якнайбільше!

Рік тигра згадувала Ірина ШУТКА

без коментарів

Білий Тигр, який панував цього року, приніс нам світлі й темні (як смуги на його тілі) враження. ми ж спробуємо 
згадати (без претензій на вичерпність) події в житті країни, які найбільше запам’яталися

А життя триває…
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— Лесю, чому Ви зацікавилися саме 
народознавством?
— Коли сказала батькам, що вступа-
тиму на педагогічний факультет Дро-
гобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка, зустріла 
повне нерозуміння, бо як золота меда-
лістка я могла обрати будь-який виш у 
Львові, а тут … Дрогобич. Та моя впер-
тість перемогла батьківський опір. До 
четвертого курсу була впевнена, що 
вчитиму дітей початкових класів. На 
п’ятому курсі, коли вже вивчала спе-
ціялізацію „народознавство“, виявила 
в себе хист дослідника і вступила в 
аспірантуру Інституту народознавства. 
У 2007 році захистила кандидатську 
дисертацію і залишилася працювати в 
інституті. Від роботи отримую не лише 
пізнання, а й велике задоволення.

— Якою була тема дисертації?
― „Знакові функції води в обрядах 
і віруваннях українців Карпат“. Спо-
чатку на подібну тему писала курсову 
в університеті. Вступаючи до аспіран-
тури, подала один із своїх рефератів, 
в якому йшлося про воду. Їм ця тема 
сподобалася, бо до мене її вже хтось 
почав досліджувати, та з якихось при-
чин не завершив. Коли опинилася 
віч-на-віч з Карпатами, поспілкувалась 
із старожилами, виявилося, що тема 
мені дуже близька і необхідна. Було 
цікаво довідуватися щось таке, чого 
не знайдеш в етнографічній літера-
турі. Я ж поринула у цю тематику на 
початку ХХI століття, коли так звана 
традиційна культура швидко затрачу-
ється. Зазвичай, нині про неї кажуть, 
що це бабський забобон, бо, якщо 
віриш в Бога і ходиш до церкви, то ці 
розповіді записувати не можна. Буває, 
знаходиш побожну бабусю, яка каже, 
що насилу викорінила в селі звичай 
„гріти діда“. А це ж така автентика! І 
я як етнолог мушу такі речі збирати й 
записувати.

— Що найбільше подобається в 
праці дослідника?
— Найцікавіші — експедиції, в які 
ми щороку їздимо невеликим ко-
лективом. Останнім часом були на 
Черкащині, де я досліджувала різні 
уявлення і вірування про воду, її 
використання в обрядовості, тобто 
продовжувала роботу, розпочату в 

Карпатах. Різновидів води, яку ви-
користовують в обрядовій практиці, є 
дуже багато. Скажімо, непочата, ціла 
вода (її набирають рано-вранці до 
сходу сонця першими). Крім цього, 
є німа вода, яку набирають і несуть 
додому мовчки. Вважається, що лише 
такою вона може бути помічна при 
певних захворюваннях. Є ще снігова, 
зоряна та инші.

— Що найбільше запам’яталося під 
час цих польових досліджень?
— В Україні є два регіони, де найкраще 
зберігають звичаєвість. Це Карпати і 
Полісся. В Карпатах, високо в горах, 
куди добратися важче, традиції збері-
гаються краще. На Поліссі ці традиції 
оберігають болота, які також не скрізь 
підпускають до себе цивілізацію. Своє-
рідна проблема є в південно-східному 
й центральному регіонах: через гео-
політичні обставини знайти там щось 
цікаве надзвичайно тяжко. Хоча вони 
мають чудові етнографічні зібрання, 
яких у Львові, на жаль, в експозиціях 
нема. Три роки тому я була в Молдові. 
Для етнолога — це розкіш. 

— Чи зустрічалися колоритні, цікаві 
особистості, курйозні випадки?
— В кожному селі можна знайти ціка-
вих дідуся чи бабусю. Хоча бувають і 
дивні випадки. Скажімо, у Старосам-
бірському районі ми досліджували 
українсько-польське порубіжжя, 
їздили вздовж лінії, де в 1951 — 1952 
роках проходив кордон. Ще й нині там 
люди бояться назвати своє прізвище, 
бо думають, що їх знову виселять. Ге-

нетична пам’ять — це страшна річ. А 
ще зустрічалася у Східниці з бабусею, 
якій було 92 роки. Вона запропону-
вала мені … „шукати старших людей“ 
(старших від неї в селі вже не було). 
Цікавинки знаходити дедалі важче, як, 
до прикладу, про воду, якою вмивали 
небіжчика. Ми знаємо, що її не можна 
виливати будь-де. А колись вірили, що 
таку воду треба вилити на те місце, 
де вода дуже вимулює берег, відтак 
швидкоплинна ріка більше не чіпати-
ме те місце.

— Чи не думаєте про видання моно-
графії?
— Збираюся, але завжди на це бракує 
часу. Тема моєї кандидатської ди-
сертації також може бути окремою 
монографією. Щоразу знаходжу щось 
цікаве і хочу, щоб воно також увійшло 
в монографію . Маю одну дисертант-
ку з Гуцульщини, працюю з Малою 
академією.

— Чим іще захоплюєтеся?
— Простіше сказати, чим не захоплю-
юся. Пишу вірші, люблю гачкувати, 
в’язати, варити їсти, ходити по Карпа-
тах, спускатися на лижах з гір. Тобто, 
свій вільний час вмію наповнювати 
по вінця.

— Чим був пам’ятний рік, що минає?
— Мабуть тим, що щоранку о 7.30 
веду прямі ефіри на „Львівській 
хвилі“. Зазвичай, розповідаю про на-
родні звичаї, а коли свят, означених 
обрядовими практиками, нема, веду 
мову про величезні пласти народних 
вірувань, про обряди, які не мають 
чіткої календарної прив’язки.

— Чого чекаєте від року прийдеш-
нього?
— Що Бог дасть, те й буде.

— Що побажали б читачам „Ауди-
торії“ напередодні Нового року?
— Бажаю знайти у собі духовну 
рівновагу, любити те, чим кожен за-
ймається. Студентам — усвідомити, 
що вчаться для себе, молодим на-
уковцям — цікавих досліджень. А всім 
разом — не створювати для себе ку-
мира, щоб потім не розчаровуватися. 

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

новорічний гість

Гостя „Аудиторії“ — науковий співробітник відділу етнології сучасности Інституту народознавства НАН україни, 
кандидат історичних наук Леся Горошко

І любов, і праця, і життєва потреба
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у 226-ій авдиторії головного корпусу Політехніки 
від 15 до 25 грудня триває виставка творчих 

робіт катерини штанько

[куЛьТуРА]

Зображення квітів, як мотиву, спосте-
рігаємо в культурах давніх цивілізацій 
Китаю, Японії, Індії, Єгипту, Греції та 
Риму. Можна припустити, що ці роботи 
слугували подарунками дорогій серцю 
людині. Натюрморт, як вид мистецтва 
із зображенням квітів, був широко по-
пулярний в епоху пізнього Ренесансу 
та бароко.

Серед видатних українських май-
стрів пензля, які зверталися до відо-
браження різноманітного багатства 
видів квітів, були Михайло Врубель, 
Олекса Новаківський, Анатолій Пе-
трицький, Катерина Білокур, Олек-
сандр Шовкуненко. Картини Катерини 
Білокур експонувалися на виставці в 
Парижі і створили справжню сенсацію.

Персональна виставка живопису 
асистента кафедри ДОА Катерини 
Штанько-Лесюк формується з робіт, 
де зображено лише квіти. Картини 
виконано в дуже складній техніці — 
акварель. Вона вимагає від худож-
ника вправности, тонкого відчуття 
кольору та багатства тонального різ-
номаніття.

В експозиції найбільше захоплюють 
такі роботи: „Рожеві іриси“, „Польові 
квіти“, „Осінні квіти“, „Цикламени“, 
„Півонії“, „Лілеї“ та натюрморт із „Різ-
ноквітів“, виконаний в техніці олійного 
живопису. Роботи захоплюють глядача 
композиційною довершеністю, гармо-
нією колориту, дзвінкістю кольорових 
співвідношень, нюансуванням тону 
та відтінків.

У відкритті виставки взяли участь 
директор Інституту архітектури, про-
фесор Богдан Черкес, старший ви-
кладач Богдан Скиба, автор цієї статті 
та ин. Авторці побажали ще більшого 
розмаїття у її вічно „квітневій“ навіть 
серед зими тематиці.

Федір ВАСИЛЕНКО,
доцент кафедри ДОА Інституту 

архітектури, член Національної 
Спілки художників України, 

скульптор, художник, 
мистецтвознавець

коротко

до миколая у книгарнях україни 
з’явилася нова книга відомої пись-
менниці Ліни костенко „Записки 
українського самашедшого“. Книгу 
надруковано у видавництві „А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА“. Ще під час Фору-
му видавців засновник та директор 
видавництва Іван Малкович розпо-
відав, що ця книга довго писалася, 
це перший том майбутньої трилогії 
про сучасну Україну. Ілюстрації до 
книжки створив Владислав Єрко.

13 грудня Національний музей 
ім. А. шептицького святкував своє 
105-річчя і 145-річчя народження за-
сновника музею. Відкрилася виставка 
„Посвята Митрополитові Андрею“, що 
представляє його як мецената укра-
їнської культури, розгортає вагомий 
внесок Митрополита у національну 
духовно-мистецьку скарбницю. 

Переможцем книжкової премії „книга 
року Бі-Бі-Сі 2010“ став роман 
Сергія жадана „Ворошиловград“. 
А переможцем у конкурсі читацьких 
рецензій став Давид Ліфшиць з Хар-
кова за рецензію „Роман філософа“ 
на книгу Оксани Забужко „Музей 
покинутих секретів“.

Голова ЛОдА Василь Горбаль під час 
колегії ЛОдА 15 грудня вручив ди-
ректору Львівської галереї мистецтв, 
Герою україни Борису Возницькому 
відзнаку Президента україни — 
Хрест Івана мазепи. Нагороду вру-
чено за вагомий особистий внесок 
у відродження історичної спадщини 
українського народу, багаторічну 
плідну професійну діяльність.

Вчора у Львові почали святкувати 
500-річчя з дня народження Івана 
Федорова, котре відзначатимуть 
упродовж 2011 року. Також наступ-
ного року в Україні відзначатимуть 
430 років з моменту видання Ост-
розької Біблії (5 травня 1581 року) та 
430 років першої друкованої згадки 
про джерела української літературної 
мови на основі праці „Хронології 
Андрія Римші“ (1581 рік).

Вийшло нове видання творів Натале-
ни королеви. Збірка, до якої ввійшли 
автобіографічні та історичні повісті 
„Без коріння“ і „Предок“, започат-
кувала десятитомне видання творів 
письменниці.

За матеріялами інформагенцій

Львівська програма новорічно-
різдвяних святкувань, як завжди, 

буде насиченою.
Уже працює Різдвяний ярмарок та 

на проспекті Свободи палахкотить гір-
ляндами міська ялинка. Традиційно на 
Святвечір біля неї поставлять Різдвяного 
дідуха, якого ще з літа готує родина Ко-
цюків. Цього разу він має бути більшим 
та оригінальнішим, ніж у попередні 
роки. А сьогодні на площі Ринок вста-
новлюватимуть різдвяну шопку.

7 січня на площі Ринок театр „Во-
скресіння“ покаже вуличну виставу 
„Різдвяна феєрія“. У Шевченківському 
гаю відбудеться фестиваль „Спалах 
Різдвяної звізди“, котрий відроджує 
традицію виготовлення великих Різд-
вяних звізд, завбільшки 1,5 — 2 м. На 
Різдво тут ще й можна стати учасником 

вертепних дійств, долучитись до гурту 
колядників, посмакувати пухкими пам-
пушками та духмяним узваром.

8 січня вулицями міста пройде 
святкова хода звіздарів, колядників, 
учасників вертепів. Парад вертепів 
проходитиме в місті 8 та 9 січня. В цей 
час у внутрішньому дворику Ратуші 
також смакуватимуть „Міським святом 
Пампуха“.

І традиційно протягом усіх свят, від 
7 до 30 січня, у Домініканському соборі 
лунатиме дзвінкоголоссям фестиваль 
„Велика коляда“. До участи зголосили-
ся 78 колективів зі Львова, Тернополя, 
Івано-Франківська, Долини, Надвірної, 
Черкас, Чернігова, Херсона, Ялти. Те-
матикою цього разу буде лемківська 
коляда.

Софія МАТВІЇВ

виставка

Цвітуть на полотнах квіти

різдвяні свята у Львові

Коляда на порозі!
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З чого все починалося

Ірина Йосипівна — випускниця елек-
троенергетичного факультету. Таку 
непересічну творчу особистість до 
Політехніки привела доля і… цікавість.

― Я завжди хотіла бути акторкою, 
або співачкою. Але щоб вступити в 
консерваторію треба було два роки 
підготовчо вчитися перед тим, і моя 
мама на сімейній раді рішуче заявила, 
що маю обрати щось з математичним 
нахилом, — згадує пані Ірина. — Якось 
до мене прийшли однокласники і 
сказали, що з’явилася цікава спеціяль-
ність — автоматика, на електроенерге-
тичному факультеті. Це було тоді щось 
нове, тільки відкрилося! Я за компанію 
з хлопчиськами пішла на вступні іс-
пити. Вони не вступили, а я вступила! 
Отак я з’явилася в Політехніці.

Одразу з першого курсу Ірину 
Швайківську назвали „соловейком 
Політехніки“. На фестивалі „Весна Полі-
техніки“ вона посіла перше місце — за 
акапельний спів. Завдяки такому успі-
ху дзвінкоголоса дівчина п’ять років 
їздила безкоштовно до Алушти — бо 
завжди брала участь у „Веснах“, що-
року співала, і щороку отримувала 
першу премію. Крім „Весен“, вона ще 
співала в хорі…

Щодо улюбленого предмету Ірина 
Швайківська не може дати однознач-
ної відповіді — їй легко давалося все і 
подобалося вчитися:

― Я якраз з тих, кому Бог дав сім 
талантів, і я їх усі любила. Мені подо-
балася і математика, й історія, і танці, 
й гуманітарні науки…

Зараз Ірина Йосипівна з вдячністю 
згадує ті роки:

― Політехніка навчила мене само-
організації, раціоналізму, чіткости, 
дисциплінованости, зібраности. Твор-
чій людині це потрібно, бо інакше 
можна „розплистися“ і загубитися в 
часі…

Сцена нікуди не зникла

Крім того, що Ірина Йосипівна відома 
акторка в театрі ім. М. Заньковецької, 
вона є ще й улюбленим режисером 
театру-студії „Хочу“ в Політехніці.

Ідея створити такий студентський 
театр визрівала давно, але втілилась 

уже після того, як Ірина Швайківська 
закінчила навчання. Все починалося з 
невеликої групки ініціятивних людей, 
а сьогодні це відомий в аматорських 
колах України театр, який має звання 
народного.

Минулого року „хочисти“ внесли 
до своєї різдвяної програми гуцульські 
колядки. Цього року в них також буде 
родзинка — „Крайній Схід“. Як таємни-
чо натякнула пані Ірина, це будуть ку-
банські колядки і віншування. Актори 
об’єднають Схід і Захід в одному кон-
церті, виступаючи за єдність України.

Хочуть студійці, як завше, виступи-
ти й на „Великій коляді“. А щодо здо-
бутків — нещодавно вони святкували 
Андріївські вечорниці біля Оперного 
театру, власне, відкривали ними Різд-
вяний ярмарок. А 25 грудня покажуть 
там справжній ярмарок — „продава-
тимуть“ і козу, і Маланку.

― Серед студійців є актори, яких 
вже впізнає Політехніка. Вони старші, 
досвідченіші, і саме вони зараз на-
рікають на молодших, мовляв, „за-
бирають багато часу“, — з усмішкою 
ділиться своїми спостереженнями 
пані Ірина. — А молоді, звичайно, ще 
не знають тої відповідальности, яка 
вимагається від актора. Я завжди своїм 
студійцям кажу — якщо ти ще не чітко 
усвідомлюєш, що це тобі потрібно, і 
для чого це тобі потрібно, то не треба 
прагнути виступу на сцені. Але вони 
якраз ще цього не усвідомили, бо ж 
новачки, і цей початковий етап їхній, 
оцей період „усвідомлення“ є дуже 
важкий і для мене, і для них.

А в театрі ім. М. Заньковецької ак-
торка зараз працює над виставою за 
Миколою Кулішем „Мина Мазайло“, 

яку взявся поставити режисер Григо-
рій Шумейко. Пані Ірина там гратиме 
найколоритнішу героїню — тьотю 
Мотю, яка встановлює свої правила 
української мови.

З покоління в покоління…

Як каже Ірина Швайківська, творче 
начало в неї проявилося ще змалку:

― Моя мама вчилася в педучили-
щі, і зіграла там усі провідні й співочі 
ролі — і в „Наталці Полтавці“, і в „Запо-
рожці за Дунаєм“. Мабуть, це від мами 
в мене любов до сцени і акторські зді-
бності. Хоча мій тато мав дуже гарний 
глибокий голос, я вважаю, що голос в 
мене якраз від тата.

Донька Ірини Йосипівни — Марія 
Шумейко, — також акторка. Слідами 
мами вона вирішила ступати з власної 
ініціятиви, хоч цей процес був нелег-
кий. Як згадує пані Ірина, її донька тро-
хи комплексувала з того приводу, що її 
батьки обоє актори, і довго вагалася, 
ким вона хоче стати. Дівчина навіть 
вступила в Український Католицький 
Університет, але провчилася там рік 
і зрозуміла, до чого душа лежить на-
справді. Нині вона також працює в 
театрі ім. М. Заньковецької.

Передсвятковий настрій

― Чим пам’ятний для Вас рік, що 
минає?
― Цінності протягом життя завжди 
змінюються, пріоритети так само. 
Для мене на цьому етапі важливим є 
розвиток мого сина. Він зараз вчиться 
в другому класі, і якнайбільше йому 
дати — моє основне завдання. Тому 
цього року він ходить і на карате, і на 
танці, і на музику… І, як на мене, це моє 
найбільше досягнення цього року, що 
я встигаю йому це все давати.

― Чого побажаєте читачам на на-
ступний рік?
― Шукати в собі поетичне зерно, аби 
на той світ дивитися очима через 
призму музики, поезії, через призму 
добра взагалі. І вчіться бачити в людях 
добро, навіть якщо його назовні спо-
чатку непомітно, намагайтеся відкрити 
добро в людині.

Софія МАТВІЇВ

новорічний гість

Сьогодні у нас в гостях — заслужена артистка україни, акторка театру ім. м. Заньковецької, режисер та 
керівник театру-студії „Хочу“ Ірина швайківська. Про кар’єрні, творчі та особисті здобутки ми вели з нею 

розмову напередодні Нового року

Вчіться бачити, що цей світ — прекрасний
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Юрій Андрухович, прозаїк, поет, есеїст, перекладач, більше перебуває в Німеччині, ніж у рідному Івано-
Франківську, наприкінці року ділиться рефлексіями про „те, що маємо“ і сподіваннями на рік новий:

[куЛьТуРА]

Останнім часом я роблю 
підсумки про продуктив-
ність того чи иншого року, 
зважаючи на кількість хо-
роших музичних платівок і 
загалом — музичних подій. 
У 2010-му їх було, як на наші 
обставини, вдосталь. До 
того ж у 2010-му вийшов 
і наш новий з польським 
гуртом „Карбідо“ альбом 
„Цинамон“. Нові платівки 

записали мої улюблені Нік 
Кейв та Роберт Плант. Му-
зика — чи не єдине, що 
продовжує мене тішити. І 
тут у мене немає жодних 
розчарувань, навіть якщо 
йдеться про українських 
музикантів. 

У нас у Франківську за-
снували фестиваль аванґар-
дової музики „Порто Фран-
ко“ (відбувся у серпні), а 
недавно відгримів черговий 
„Джаз Без“. І на ньому висту-
пав сам Петер Брьотцманн 
зі своїм тріо „Фулл Бласт“. 

А взагалі культурне жит-
тя в Україні і за кордоном 
порівнювати просто немає 
сенсу. У наших людей існує 
більше ентузіязму щодо 
різних мистецьких подій, 
а у них більше самих цих 
подій відбувається. Люди в 
Польщі, Німеччині чи Італії 

відвідують незліченні фес-
тивалі, вечори, намагаються 
не пропускати цікавих пре-
зентацій, але ніщо не спри-
чиняє там стільки ейфорії, як 
якась невеличка культурна 
акція в нас. Наші люди вічно 
зголоднілі за цікавим, нам 
не вистачає книжок, виста-
вок, спілкування з автора-
ми. Ми компенсуємо це все 
сяким-таким телебаченням. 
Але й телебачення в Україні 
на дуже низькому рівні — ні 
для душі, ні для розуму воно 
нічого не дає. Воно не дає 
навіть об’єктивних новин. 
Вже не кажучи про якісну 
аналітичну програму — все 
проходить ніби тлом, яки-
мось додатком до реклами 
чи російського масового 
продукту. 

На наступний рік особли-
вих сподівань у мене немає: 

я бачу, що ми вступили в 
епоху  чергового застою. І 
думаю, що змінити щось по-
справжньому здатні лише 
майбутні президентські 
вибори, якщо в них узагалі 
буде якийсь сенс. Але до них 
ще далеко. 

Щодо мене: я саме до-
писую нову книжку, було б 
непогано подарувати її собі 
„під ялинку“. У наступному 
році обов’язково поїжджу 
Україною і поспілкуюся з 
читачами. Може, разом 
ми якраз і придумаємо, як 
нам бути далі. В українців є 
багато рис, які здатні обер-
татись як позитивом, так і 
негативом. Наприклад, ми 
дуже терплячі й миролюбні. 
Залишається сподіватися, 
що це допоможе нам у ни-
нішній скруті і ми з нею таки 
впораємось.

Мол од и й  а к т о р  і  р е ж и с е р 
В’ячеслав Жуков на камерній 

сцені Національного академічного 
українського драматичного театру 
ім. Марії Заньковецької пропонує 
своє сценічне вирішення одвічних 
питань пошуку гармонії в стосунках 
між чоловіком і жінкою.

В’ячеслав Жуков під час довгих по-
шуків матеріялу для дипломної роботи, 
захистом якої мало закінчитись заочне 
навчання в Київському національному 
університеті театру, кіно і телебачення 
імени І. К. Карпенка-Карого, натрапив 
на російський переклад драми Вілья-
ма Гібсона — і захопився її складною 
драматургією, її почуттєвою напругою. 
Якраз так збіглося, що перекладачці з 
ЛНУ імени І. Франка Анні Галас для за-
хисту докторської роботи треба було 
перекласти з англійської якийсь текст, 
тож майбутній режисер запропонував 
їй п’єсу „Гойдалка для двох“. Переклад 
було здійснено впродовж місяця за 
оригіналом, який знайомі Анни пере-
слали з Нью-Йорка. Його адаптували 
для театру й почались пошуки двох ак-

торів для виконання ролей. В’ячеслав 
вирішив звернутися до своїх одно-
курсників, акторів-заньківчан Андрія 
Войтюка та Галини Далявської. Три з 
половиною місяці репетицій в обід 
(зранку актори мусили відпрацьовува-
ти ролі для основних заньківчанських 
вистав, а ввечері їх грати) в студії театру 
ім. М. Заньковецької успішно заверши-
лись постановкою „Гойдалка для двох“. 
Робота сподобалась самому Федорові 
Стригуну — і він взяв виставу у свій ре-
пертуар. Двадцять першого листопада 
відбулась її прем’єра, ще одну виставу 
актори зіграли у грудні, двадцять тре-
тього січня її зіграють утретє...

Сюжет вистави невигадливий. 
Танцівниця Гіттель (Галина Далявська) 
і адвокат Джеррі (Андрій Войтюк), по-
знайомившись випадково, зав’язують 
стосунки майже знехотя, через теле-
фон. Але якщо спочатку ними керує 
бажання просто розважитись у своїй 
самотності, то згодом взаємини ста-
ють близькими, теплими і дедалі 
складнішими. Ускладнює їх той факт, 
що Джеррі знаходиться в процесі роз-

лучення зі своєю дружиною. Перед 
глядачем упродовж двох годин постає 
спектр розмаїтих почуттів: від жалю і 
ревності до розпачу і справжньої без-
корисливої любови. 

Гра акторів підкуповує беззапере-
чно одним — відкритістю до теми 
стосунків між чоловіком і жінкою. 
На жаль, брак частіших репетицій і 
самих виступів позначається на якості 
гри: герої „Гойдалки для двох“ у ви-
конанні Андрія й Галини частенько 
перебувають на сцені самі собою, 
лише відчитують свої слова і погано 
взаємодіють один з одним. Зате цікаве 
художнє вирішення п’єси. Художник-
постановник вистави Наталя Тарасенко 
гарно відтворила атмосферу 60-х років 
в Америці, де відбувається дія твору, і 
розділила світ героїв за допомогою ко-
льорів одягу й світла. Об’єднали ж ком-
позицію на сцені мости — символічне 
втілення отієї гойдалки „з’єднання — 
роз’єднання“ душ і доль героїв.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра
Гойдалка для двох… акторів

новорічний гість

„Сподіваюся, що ми таки впораємося  
зі скрутою“
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Цей кінотеатр є вже третім кінотеатром в Україні, який по-
будувала компанія „Тріумф медіа груп“. Позаторік такий 
заклад з’явився в Києві, у червні цього року — в Одесі, 
тепер дійшла черга й до Львова. Стратегічно побудова 
подібних кінотеатрів спрямована на торгово-розважальні 
центри, біля яких є достатньо місця для паркування авто, 
в яких, наблукавшись лабіринтами магазинчиків, по-
купець захоче змінити шопінг на відпочинок. Для цього 
йому не доведеться довго чекати, бо кіносеанси почина-
ються, зокрема, у Львові кожні 20 хвилин. А розслабитись 
можна в комфортному кріслі у фойє кінотеатру чи його 
барі. Не менше комфорту отримує вже той, хто придбав 
квиток і став глядачем одного із семи залів. У чотирьох 
залах здійснюється показ фільмів за класичною техно-
логією, у двох инших — за технологією Dolby 3D Digital 
Cinema, яка забезпечує надзвичайну передачу кольору і 
звуку. І перевага кінотеатру „Планета Кіно“ — наявність 
суперкінозалу з технологією IMAX 3D.

Щоб стати героєм блокбастера чи опинитися на дні 
Тихого океану, відчути невагомість під час перебування у 
космосі, достатньо вдягнути чорні пластикові окуляри. Їх 
вам видадуть при вході у зал IMAX 3D. Завдяки окулярам 

створюється неперевершений ефект вашої безпосеред-
ньої присутности у фільмі. Звичайно, деякі моменти не 
для слабкої нервової системи: якщо потяг зупиняється 
перед вашим носом (фільм „Полярний експрес“), то 
виникає рефлекторне бажання відсахнутися, але коли, 
наблизившись до вас, морський лев ніби цілує у щічку 
(кінець документальної стрічки режисера Говарда Холла 
„Таємниці підводного світу“), почуваєшся розчуленим і 
готовим боротись із глобальним потеплінням. 

Після перегляду фільму окуляри слід повернути — їх 
дезинфікують у спеціяльній машині і запакованими ви-
дають перед наступним сеансом. Єдиний дискомфорт, 
який може спіткати глядача навіть з незначним пору-
шенням зору, це легке запаморочення голови. Бо мозку 
важко витримувати таке велике і незвичне сенсорне 
навантаження.

Однак ефект присутности  створюють не окуляри самі 
собою, а кілька чинників: гігантський екран, некомпре-
сований звук, два потужні цифрові проєктори. Розміри 
екрана — 13 метрів на 22, під час перегляду глядач майже 
не бачить його країв. Екран, до того ж, покрито шаром 
срібла, що відбиває більше світла. Підсилюють яскравість 
зображення і проєктори.

У репертуарі кінотеатру „Планета Кіно“— фільми на 
всяк смак. У форматі IMAX 3D буде показано як докумен-
тальні стрічки — „Таємниці підводного світу“ та „Космічна 
станція“, так і художні — „Гаррі Поттер та смертельні 
реліквії (ч. 1)“, „Аватар“, „Трон. Спадок“. Наступного року 
заплановано показ багатьох блокбастерів: друга частина 
„Гаррі Поттера“, „Тачки-2“, „Пірати Карибського моря“ 
тощо. А також будуть документальні фільми, зокрема, 
про тварин.

Для заохочення відвідувачів уже заплановано як міні-
мум два проєкти: розіграш 14 січня призів (два планшети, 
два телефони й подарункові сертифікати), а в лютому — 
запровадження накопичувальної бонусної картки. 

Наталя ЯЦЕНКО

Традиційний, найдавніший фести-
валь артхаусного кіно в Україні — 

„Нове британське кіно“ — цього року 
ювілейний, десятий. До Львова він 
завітав 16 грудня і впродовж кількох 
днів розважав глядачів у Кінопалаці 
„Коперник“ комедійними стрічками.

Такий фестиваль — це подія, 
яка щороку збирає повні кінозали в 
усій Україні. Наприклад, торік фест 
відвідало понад 10 тисяч осіб. Ор-
ганізували показ нових британських 
стрічок Британська Рада в Україні та 

компанія Артхаус Трафік. Цього року 
фестиваль з листопада до лютого 
мандрує 13-ма містами України, а 
цьогорічна кінопрограма покликана 
підняти настрій глядачеві, примуси-
ти його і замислитись, і посміятись, 
адже всі фільми — дотепні, іронічні 
та романтичні комедії. 

Львів’яни мали змогу подивити-
ся чотири кінострічки — „Скелети“, 
„П’ять моїх колишніх“, „Бугі-вугі“, 
„Ілюзіоніст“. Перший фільм був доволі 
химерним, моментами — меланхо-

лійним: герої допомагали людям 
і собі позбутися скелетів-секретів. 
Герой же фільму „П’ять моїх колиш-
ніх“ теж повертається до свого ми-
нулого — бажає зрозуміти, чому всі 
стосунки з дівчатами закінчувались 
для нього поразкою. За допомогою 
комедійного фарсу („Бугі-вугі“) гля-
дач також пізнавав світ мистецької 
тусівки, а за допомогою німої аніма-
ції — магію ілюзіоністичних трюків 
(„Ілюзіоніст“). 

Н. Я.

для фільмоманів

нове кіно

Фільми Туманного Альбіону

IMAXимум занурення в кінореальність
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Напередодні свята миколая львів’яни отримали особливий подарунок: на другому поверсі ТРЦ King Cross 
Leopolis відкрито новий суперсучасний семизальний кінотеатр „Планета кіно“. Один із залів обладнаний 

унікальною цифровою системою, яка забезпечує глядачеві найкращий ефект від того, що відбувається на 
екрані. Тож маємо максимум зображення, максимум звуку…
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Команда волейболістів „Барком — 
Політехнік“ Львівської політехніки 

стала переможцем чемпіонату ама-
торської вищої ліги України сезону 
2010 — 2011 років.

У цьому чемпіонаті Львів пред-
ставляли команди „Барком — Полі-
технік“ і „Булава — Омега“. 12 команд 
було розподілено за територіяльною 
ознакою на три підгрупи: „А“, „Б“ і 
„В“. Львів’яни виступали у групі „Б“, 
де їхніми суперниками були команди  
„Родничок“ і „Володар — Західрембуд“ 
(Чернівецька обл.). На першому етапі 
команди грали три тури за схемою 
4 × 4 та в четвірках — по колу. На дру-
гому (фінальний тур) — за підсумками 
першого етапу, команди розділися на 
три підгрупи і виборювали місця: від 1 
до 4, від 5 до 8 та від 9 до 12.

Нашу команду представляли мо-
лоді гравці, які ще не мають ігрового 
досвіду у таких змаганнях. Тож, коли 
ми їхали на гру першого туру у Рівне, 
скептики вважали, що команда не 
має жодної надії на виграш. Ми ж 
були дещо иншої думки і мали на 

меті продемонструвати свою най-
кращу гру.

Першу гру з командою „Водник“ 
(м. Рівне), яка багато років виступає 
у чемпіонатах України, ми програли. 
Зате у першій і другій партіях були 
попереду, однак хлопцям, на жаль, 
забракло майстерности закінчити їх на 
свою користь (23 : 25 і 22 : 25). Програ-
ли ми і другу гру з колективом „Інвас-
порт“ (м. Житомир), збірній команді 
України, яка бере участь у чемпіонаті 
Европи серед глухонімих — 0 : 3.

Перші програші мене як тренера 
не засмутили. Я бачив, що гравці 
демонструють свій кращий рівень 
гри: програші — це надбання досві-
ду у таких змаганнях і перемоги ще 
обов’язково будуть. І я не помилився. У 
третьому турі у грі з командою „ХАЕС — 
НАЕК“(м. Нетішин), поступившись у 
першій партії з рахунком 18 : 25,  наші 
волейболісти зуміли перевершити 
себе й переламати хід поєдинку. Віра 
в успіх вже стала набирати виразних 
контурів. І це була перша перемога в 
нашому активі — 3 : 1.

У наступному матчі з командою 
„Сокіл — Газовик“ (м. Сокаль) на успіх 
сподіватися було важко. І все ж, якийсь 
внутрішній голос підказував: якщо 
хлопці гратимуть із запалом, хвацько, 
навіть нахабно, ми зможемо „зіпсува-
ти нерви“ ветеранам. І їм це вдалося: 
результат перемоги над досвідченим 
суперником — 3 : 0!

За команду виступали Юрій Калій 
(капітан команди), Дмитро Штундер, 
Михайло Гренюх, Денис Дробний, 
Тарас Осадець, Юліян Васильченко, 
Мар’ян Кадюк, Артур Пановик, Віталій 
Дерев’янко й Тарас Свередюк. Гравці 
команди висловили слова вдячности 
нашому спонсору Олегу Володими-
ровичу Барану за підтримку та віру в 
нас. На жаль, друга львівська команда 
програла всі чотири зустрічі. 

Попереду в нас дуже важкі матчі, 
а суперники дуже досвідчені. І все ж 
я вірю в своїх хлопців, у їхню щасливу 
зірку…

Арнольд ПРОХОРОВ,
тренер команди  

„Барком — Політехнік“

Плавці Львівської політехніки  
на п’єдесталі пошани

• 50 м, вільний стиль (жінки). I місце (31,0) — Христина 
Зарудна (ІКНІ), II місце (36,8) — Ксенія Саламаха (ІНЕМ), 
III місце (37,3) — Олеся Бондарчук (ІКНІ).
• 50 м, вільний стиль (чоловіки). I місце (26,3) — Сергій 
Зінкевич (ІБІД), II (27,9) — Андрій Чміль (ІТРЕ), III (28,9) — 
Юрій Присяжний (ІХХТ).
• 50 м, брас (жінки). I місце (48,7) — Христина Зарудна 
(ІКНІ), II (51,1) — Олеся Бондарчук (ІКНІ), III (51,7) — Юля 
Кочерева (ІКТА).
• 50 м, брас (чоловіки). I місце (34,4) — Денис Демчук 
(ІБІД), II (34,5) — Петро Брис (ІТРЕ), III (34,6) — Роман Лу-
кань (ІКТА).
• 50 м, батерфляй (чоловіки). I місце (29,0) — Денис Дем-
чук (ІБІД), II (30,5) — Марко Зуб (ІМФН), III (32,0) — Святослав 
Антипов (ІМФН).
• 50 м, спина (жінки). I місце (46,3) — Ксенія Саламаха 
(ІНЕМ), II (1.02,0) — Ганна Чухна (ІКНІ).
• 50 м, спина (чоловіки). I місце (31,8) — Андрій Чміль (ІТРЕ), II 
(32,0) — Святослав Антипов (ІМФН), III (32,8) — Микола Брич (ІТРЕ).
• Естафета 4 х 50 м, вільний стиль (жінки). I місце — ІКНІ 
(3.15,6).

• Естафета 4 х 50 м, вільний стиль (чоловіки). I місце — 
ІБІД (1.58,3), II місце — ІТРЕ (2.01,6), III місце — ІАРХ (2.08,5).

Загальний командний залік з плавання

I місце — ІТРЕ (347 очок), II — ІБІД (298), III — ІКНІ (258), IV 
— ІМФН (250), V — ІАРХ (140), VI — ІХХТ (130), VII — ІНЕМ 
(111), VIII — ІКТА (89), IX — ІГСН (80), X — ІЕСК (44), XI — ІГДГ 
(30), XII — ІІМТ (21).

Загальний командний залік 
Універсіяди-2010

I місце — ІТРЕ (2312 очок, відповідальний за спортивно-
масову й оздоровчу роботу — старший викладач, за-
служений тренер України, майстер спорту Іван Козак); 
II місце — ІКНІ (2295, відповідальна — старший викладач, 
майстер спорту Марта Мельничук); III місце — ІНЕМ (2267, 
відповідальний — викладач Сергій Понамарьов), IV — ІБІД 
(2074), V — ІЕСК (2025), VI — ІГСН (1977), VII — ІКТА (1960), 
VIII — ІІМТ (1934), IX — ІАРХ (1928), X — ІГДГ (1898), XI — 
ІМФН (1720), XII — ІХХТ (1558).

Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного виховання Львівської політехніки

знай наших!

Волейболісти — чемпіони!

підсумки універсіяди

у спортивних залах і на майданчиках, легкоатлетичних і водних доріжках, футбольних полях упродовж 
2010 року 1400 студентів Львівської політехніки захищали спортивну честь своїх інститутів у змаганнях 

універсіяди-2010

Ними пишається університет
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Наперед слід 
подбати про … 

настрій

Неважливо, чи відповідає 
оформлення кімнати-столу-
ялинки якимось модним 
тенденціям. Головне — до-
бре товариство та пози-
тивний настрій. Позаяк ці 
атрибути завжди були, є 
і будуть головними для 
будь-якого свята, а тим 
більше — для Новорічного, 
то й для сучасного спудея 
запорукою доброго почат-
ку 2011 року мають стати 
саме вони. Рецептів для по-
кращення настрою безліч. 
Передусім — внутрішнє на-
лаштування на свято. Цьому 
може посприяти відсутність 
„хвостів“ у навчанні. По-
друге, компанія: якщо в 
одному приміщенні в один 
час зберуться люди, які не 
симпатизують одне одному, 
свято ризикує перетвори-
тись на не свято. По-третє, 
програма святкування, що 
залежить від тої ж компанії: 
якщо хтось хотітиме диви-
тись телевізор, хтось іти в 
центр міста до ялинки, а ще 
хтось цілий вечір запивати 
шампанським олів’є, неза-
доволені будуть усі.

З милим рай  
і в шалаші

Традиційні вечірки в кафе-
барах-клубах не потребу-
ють фантазії — там усе спла-
нують за вас: стіл приготу-
ють (за ваші гроші), тему 
(карнавал, маскарад чи ще 

щось) придумають, програ-
му запропонують. Поїздка 
в Карпати запам’ятається 
включно з дорогою (осо-
бливо якщо мандрувати ве-
ликим, дружним і гамірним 
товариством). Там майже 
стовідсотково буде сніг (а це 
ж лижі, сніжки, спускання 
на санках).

Ще один варіянт — вдо-
ма. Мабуть, сидіти й пів ночі 
дивитись телевізор ― не 
найкраще. Але, як на мене, 
є ще гірший варіянт — про-
вести новорічну ніч у дорозі. 

Заборони 
й забобони

Не знаю, скільки людей 
серйозно вірить у гороско-
пи (особливо в ті тижневі 
прогнози, якими рясніють 
багато газет), але більшість 
принаймні ними цікавить-
ся. Можливо, комусь пора-
ди щодо оформлення столу 
чи кімнати для задобрюван-
ня тварини-символу стануть 
поштовхом до власних ори-
гінальних ідей.

Та спочатку невеликий 
екскурс у гороскопну мі-
фологію. 2011 — рік ме-
талевого Кролика (Кота, 
Зайця). За легендою (третє 
тисячоліття до нашої ери), 
коли Будда запросив до 
себе всіх тварин, то багато 
з них не прийшли. Треба 
було перепливти ріку. Спо-
стерігачі не розгледіли, 
хто прийшов четвертим — 
Кіт, Заєць чи Кролик, тому 
цей рік називається по-
різному.

Кольори цієї тваринки — 
білий, жовтий, золотий. Не 
певна, чи справді прино-
сять щастя кольори, чи має 
значення, у вбранні якого 
кольору перейти з 2010-го 
року в 2011-ий, чи піднімає 
комусь настрій думка про 
„щасливий“ колір у власно-
му одязі. Але майже впевне-
на, що білий колір під нога-
ми — холодний, але пухкий 
і чистий — принесе якщо не 
щастя на цілий наступний 
рік, то море задоволення у 
новорічну ніч. На жаль, на 
погоду вплинути неможли-
во. Але й тут рада є: якщо 
метеорологи не обіцятимуть 
снігу в нас, то він буде десь-
інде. Туди й вирушаймо!

Зрештою, якщо комусь 
нудно, можна прислуха-
тись до порад астроло-
гів ― вбратися в цю ніч у 
маскарадний костюм кота 
чи кролика. Якщо раптом 
під центральною ялинкою 
міста або дорогою додому 
з гостей вам буде не дуже 
весело в такому костюмі, то 
щонайменше розвеселите 
всіх довкола. 

А от порада декорувати 
все бантами та рюшами 
може навіть дуже роман-
тично виглядати. Особливо 
якщо ці банти і рюші по-
чепити не на себе, а на 
святкову кімнату.

Заборони 
й забобони-2

Стихія 2011 року — метал, 
тому укладачі гороскопів 
пропонують розставити в 
помешканні металеві при-
краси: вази, підсвічники. 
Зрештою, достатньо ко-
ристуватись металевими 
столовими приборами, а не 
пластиковими, навіть якщо 
перебуваєте в „польових“ 
умовах.

Стіл радять прикрасити 
скатертиною жовтого, по-
маранчевого, сріблястого 

або золотистого кольорів 
(взагалі кажучи, доволі 
святковий варіянт, якщо ці 
кольори декорують білу 
основу), романтики й гар-
монії додадуть свічки, піді-
брані в тій же кольоровій 
гамі, а тепла й безпосеред-
ности — м’які іграшки сим-
волів року. 

На святковому столі 
обов’язково повинні бути 
яблука, цитрусові і про-
со. Не слід подавати на 
стіл ніякої зайчатини або 
кролятини. Замість м’яса 
краще приготувати рибу. 
Взагалі, краще надати пе-
ревагу вегетаріянським 
стравам (чесно кажучи, моя 
киця — зовсім не вегетарі-
анка, якщо догоджати їй, 
овочами-фруктами не від-
будешся). Побільше усілякої 
зелені — зеленої цибулі, 
кропу, петрушки, салату.

Разом з новорічними 
подарунками під ялин-
ку варто покласти пучок 
моркви, щоб порадувати 
символ 2011 року. А під 
бій годинника, загадавши 
заповітне бажання, можна 
і понявкати. 

Укладачі гороскопів ка-
жуть, що кролик не лише 
боязка тварина, він ще й 
дуже гостинний, цінує до-
машній затишок і красу. 
Тому цього року варто час-
тіше запрошувати до себе 
друзів і самим бувати у 
них. А щоб Кіт із Кроликом 
сприяли у 2011, треба стати 
такими ж добродушними… 

Підготувала  
Тетяна ПАСОВИЧ

святковий настрій

Як пригадується мені зі студентських років, Різдво традиційно було і є родинним святом, а от Новий рік 
молодь любить зустрічати в колі друзів

Опівночі можна понявкати

[ПЕРЕРВА]
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Відновлюємо традиції
Ректорат Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ спільно з 
Асоціацією випускників відроджують 
традицію проведення благодійних 
академічних галицьких балів. У 
Львові вперше за багато десятиліть 
в академічному навчальному закладі 
відбудеться свято музики, грації та 
краси. 

15 січня 2011 року в актовій залі 
головного корпусу університету 
зберуться понад 300 представників 
наукової та творчої еліти, державні 
очільники, бізнесмени, викладачі та 
студентська молодь. Мета балу — не 
лише змістовно й гарно розважити 
гостей, дати їм змогу поспілкуватися 
в академічному колі, набратися ба-
дьорості й оптимізму на Новий рік, 
а й зібрати кошти для формування 
спеціяльного фонду підтримки об-
дарованих студентів, студентів-сиріт 
та студентів з багатодітних родин.

Програма Зимового балу у Львів-
ській політехніці зберігає всі уста-
лені канони традиційного бального 
протоколу: дами — в елегантних 
довгих сукнях, кавалери — у строгих 
костюмах, фанфари, святкова лоте-
рея, доброчинний аукціон, показові 
виступи артистів, фуршет і звісно 
ж — нескінчена вервиця вишуканих 
бальних турів (повільний вальс, поло-
нез, полька, фокстрот та нев’янучий і 
чарівний віденський вальс). У рамках 
імпрези буде розгорнуто вернісаж 
живописних творів, авторами яких є 
львівські політехніки. 

Дещо з історії балів

Улюбленою розвагою наших праба-
бусів і прадідусів були бали. В ми-
нулому їх влаштовували практично 
повсюдно. Особливою популярністю 
бали користувалися у львів’ян, а ор-
ганізація та участь у них була своєрід-
ним світським обов’язком кожного, 
хто вважав себе шляхетним. В епоху 
Просвітництва ці традиції поступово 
поширилися серед представників 
инших соціяльних верств, зокрема, 
міщан. Як стверджують дослідни-
ки Львова, перші міщанські бали у 

місті датуються ще серединою XVIII 
століття.

Часто влаштовувала святкові бали 
і Львівська політехніка. Вони виріз-
нялися високим рівнем організації 
та були дуже популярними серед 
академічної громади міста. Зазда-
легідь готуючись до балу, чоловіки 
здебільшого позичали чорні фраки чи 
смокінги в спеціяльних салонах. А ді-
вчата й молоді жінки пильно стежили 
за тодішніми модними тенденціями. 
До того ж обраний фасон зберігався 
у суворій таємниці, аби хтось инший 
не прийшов на бал у схожій сукні. 
Молоді люди охоче відвідували курси 
танців, де вони, окрім танцювальної 
вправности, обов’язково вивчали ще 
й бальний етикет. 

Невід’ємною частиною балу був 
фуршет. У Музеї історії Львівської 
політехніки на одній із експозицій 
розміщене меню їдальні, датоване 
груднем 1889 року. Що тоді вживали 
шановні львівські професори? Обід: 
канапки, черепаховий суп, судак a la 
Chambord, сідло косулі в порічковому 
соусі, індичка a la Crème, морозиво-
бомба з мандаринками, кава, коньяк, 
мадера, лікери…

Бальний етикет

Бал — урочиста імпреза, якій при-
таманний свій церемоніял і правила 
поведінки. Бальний етикет — не про-
сто формальне дотримання певних 
канонів поведінки, це, передовсім, 
норми, якими виховані люди керують-
ся, зазвичай, і в повсякденному житті. 

Нагадаємо, бодай побіжно, осно-
вні вимоги до вбрання і поведінки 
учасників балу:

• приходити вчасно;
• підтримувати піднесений настрій, 
бути ввічливими і галантними;
• під час привітання кавалер пер-
шим вітає даму поклоном, і лише тоді 
вона подає йому руку для поцілунку 
чи привітання;
• запрошуючи даму до танцю, 
кавалер вклоняється їй із посміш-
кою;
• якщо леді з партнером, треба 
отримати у нього дозвіл на танець;
• під час балу не лише гарно танцю-
ють, але й граціозно ходять і стоять;
• проходжуватися слід граційно, 
безшумно, залишаючи враження 
м’яких кроків феї; 
• не варто прихилятись до стіни чи 
колони, неприпустимі надто голо-
сний сміх чи різка розмова;
• кавалери мають робити комплі-
менти дамам;
• паням варто уникати будь-яких 
проявів поганого гумору;
• найбільший ворог пань — це рев-
нощі, які розпалюють деякі надмірно 
заздрісні гості. 

Важливе доповнення до правил, 
продиктоване нинішнім днем: на час 
перебування на балу мобільні теле-
фони слід вимкнути!

Зазвичай, у запрошенні на бал 
вказують форму одягу, але є універ-
сальне правило як для джентльме-
нів, так і для пань: одяг повинен бути 
елегантним, святковим, достатньо 
простим. Для чоловіків це — смо-
кінги, темні костюми, білі сорочки з 
метеликами, взуття має бути зручне 
для танців, для військових ― па-
радна форма. Для пань — довгі 
елегантні сукні, зачіски з підібраним 
волоссям, туфлі закриті і на підборах, 
певна кількість прикрас. Рукавички і 
шалі завжди є еталоном вишуканого 
смаку.

Бал — це вихід у світ. Якою буде 
ваша поведінка цього вечора, так до 
вас ставитимуться й надалі.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“

Історичну довідку підготувала  
директор Музею історії  

Львівської політехніки Анна Кос

готуємося до балу

[ІНФОРмАТОР]

Львівська політехніка запрошує на благодійний Зимовий бал. Зібрані кошти скерують на підтримку обда-
рованих студентів, студентів-сиріт та студентів з багатодітних родин

Зимова феєрична казка  
у Львівській політехніці
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Різдвяна обрядова 
пісня Планета

Заба-
ганка, 

примха
Сорт 

цукерок
Принце-
са-воїн

Вулкан 
на ост-

рові Мін-
данао

Марка 
українського пива

Нічийна 
шахова 
позиція

Глибока 
довга 

западина

Вилітає 
у повітря 

при 
згорянні

Крок у 
танці

Гравер, що 
виготовляє 
штампи для 

медалей, печаток

Різдвяна 
вистава

Розмінна 
монета 
Лаосу

Часте 
стрілян-

ня з 
гармат

Ґрин-
джоли

Підвісна сітка для 
відпочинку

Те, що приносить 
Миколай нечемі

Бог 
Сонця у 
єгиптян

Крупи з 
крох-
малю

Свято пе-
ред ста-
рим Но-

вим Роком

Страва 
з м’яса у 
гострому 

соусі

Вичинена шкура 
хижого звіра

Сильний вітер зі 
снігопадом

Одиниця 
виміру 
площі 
землі

Пись-
менник

5-разова 
молитва 
у мусуль-

ман

Син 
Адама і 

Єви

Новоріч-
не 

деревце

Частина 
храму, 
відо-
крем-
лена 
коло-
нами

Косміч-
не тіло Перші 

п’ять 
книг 

старого 
заповіту

Ізраїль-
ський 

автомат

Ім’я англійського 
екстрасенса 

Геллера

Прилад 
для 

сушіння 
волосся

Гроші 
Параг-

ваю
Одне з 

найбіль-
ших 

христи-
янських 

свят
Англій-

ська міра 
довжини

Держава 
у Пн. 

Африці

Укр. 
письмен-

ник

Вона 
скресає 
весною

Літера 
грецько-
го алфа-

віту
Нота

Представник 
народу, столицею 

якого було 
місто Куско

Телепри-
булець 
з Мель-

маку

[СкАНВОРд]

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39

Горизонтально: 6. Стокгольм. 11. Колхіда. 12. Черес. 13. Телемах. 14. Агра. 16. Каїр. 
17. Тигр. 18. Тир. 19. Клір. 20. Оаза. 21. Орда. 22. Мінотавр. 24. Марадона. 27. Гра-
ната. 29. Українка. 31. Культура. 32. Озеро. 33. Рур. 34. Ріг. 35. Натяк. 36. Автограф. 
38. Трилогія. 40. Опонент. 43. Тонометр. 46. Карантин. 48. Емір. 49. Рука. 50. Трюм. 
51. Ара. 52. Герц. 53. Указ. 55. Нота. 58. Гортань. 59. Астат. 60. Астарта. 61. Анімаліст.
Вертикально: 1. Ескалатор. 2. Гончар. 3. Агора. 4. Аляска. 5. Амстердам. 7. Кон-
станта. 8. Мінерва. 9. Клінкер. 10. Натюрморт. 15. Атака. 16. Крона. 22. Мікросвіт. 
23. Танкодром. 25. Атлантида. 26. Атракціон. 27. Габрово. 28. Антракт. 30. Аграф. 
31. Кагат. 37. Орнітолог. 39. Ортоцентр. 41. Образ. 42. Екран. 44. Ермітаж. 45. Ре-
зультат. 46. Катаракта. 47. Регістр. 54. Аналіз. 56. Острів. 57. Страх.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J

― Алло, зайчику, ти де? Я вже 
годину на тебе чекаю!

― Ну, котику, я збираюся!
― Мій зайчику, всі уже склали 

екзамен, і, якщо за двадцять хвилин 
ти не прийдеш, твій котик змушений 
буде відрахувати тебе!



для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
23 грудня — „Летюча миша“. 18.00.
26 грудня — „даремна обережність“ 

(балет). 12.00; „Севільський 
цирульник“ (опера). 18.00. 

28 грудня — „Чарівне кресало“. 11.00; 
„Запорожець за дунаєм“. 16.00. 

29 грудня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
30 грудня — „Страшний двір“. 18.00.
31 грудня — Йоган штраус — король вальсу 

(концерт). 18.00. 

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
23 грудня — „По щучому велінню“. 11.00; 

„Небилиці про Івана“ (прем’єра). 18.00.
24 грудня — „криза“. 18.00.
25 грудня — „Небилиці про Івана“. 18.00.
26 грудня — „Візит літньої пані“. 18.00.
28 грудня — „Бояриня“. 18.00.
29 грудня — „Одруження“. 18.00.
30 грудня — „Ханума“. 18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
24 грудня — „Хвала Еросу“. 19.00.
25 грудня — „Амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
26 грудня — „Ma-na Hat-ta“. 19.00. 

муніципальний театр
23, 26 грудня — „котигорошко“ (прем’єра). 

12.00.
24 грудня — „котигорошко“. 16.00.
25 грудня — „дорога до Вифлеєму“. 12.00.
26 грудня — „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський академічний 
духовний театр „Воскресіння“
25, 26 грудня — „Він, вона, вікно, покійник“. 

18.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
23 грудня — „Стежечка святого миколая“. 

13.00.

24 грудня — „Стежечка святого миколая“. 
11.00.

25 грудня — „Попелюшка“. 14.00.
26 грудня — „Стежечка святого миколая“. 

12.00.
28 грудня — „Пригоди Олівера Твіста“ 

(прем’єра). 14.00.

Галерея „Primus“
→ вул. Лесі Українки, 16.
Виставка „Світ очима наших дітей“.

Палац культури учнівської молоді
→ пл. Петрушевича, 2.
25 грудня — презентація нового альбому 

гурту „даха Браха“. 19.00.

Галерея „Зелена канапа“
→ вул. Вірменська, 7.
Різдвяна виставка різних видів мистецтва.

Галерея „дзига“
→ вул. Вірменська, 35.
28 грудня — відкриття Різдвяного проєкту. 

куратор В. кауфман. 17.00.
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Оголошуємо останні цього року результати хіт-параду. На 
сайті „Аудиторії“ www.audytoriya.lviv.ua 17 грудня 2010 року 
на третій щабельці опиняється пісенька „Ти ж день“ стьоб-
ного гурту „Калєкція“, що набрала 14,3% голосів. Срібло 
забирає відомий гурт „Гапочка“, чия голосиста вокалістка 
за свою пісню „Крила“ набрала 21,4% голосів. А лаври пе-

реможця дісталися гурту „С.К.А.Й.“, про який ми недавно 
писали. Їхня нова пісня „Пам’ятай“ набрала 35,7% голосів 
і з великим відривом від решти учасників перемогла в на-
шому хіт-параді. З Нового року на нас усіх чекатиме новий 
склад учасників нашого музичного конкурсу. До зустрічі у 
Новому році!

Рубрику веде Софія МАТВІЇВхіт-парад
Хай переможе Ваш кумир!

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кіндера Івана Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Тимчук Ірини Леонідівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Вергуна Романа Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сала Тараса Мирославовича;
утрачений студентський квиток КС № 842311, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Дудик Надії Ігорівни;
утрачені залікову книжку ВК № 311050 та 
студентський квиток, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Михалевич Ірини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ригеля Михайла Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Савицького Романа Олександровича;
утрачений студентський квиток № 06299279, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Пашанюка Андрія 
Романовича;

утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мудрика Володимира Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Стирчак Мар’яни Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Терех Ірини Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 08100026, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Романюка Богдана 
Григоровича;
утрачену залікову книжку № 0508030, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гетьман Мар’яни Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ковальчук Наталії Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Федорович Наталії Олександрівни;
утрачений диплом ВК № 37535064, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Лукача Василя Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Прийми Юрія Ярославовича;
утрачений студентський квиток 
ВК № 06982225, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бойко Ірини Романівни;

утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Свелеби Андрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Папінко Ірини Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кавузи Ігора Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Вовка Василя Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Косіциної Ольги Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Андрусіва Ростислава Романовича;
утрачені студентський квиток і залікову 
книжку, видані Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Шульгана 
Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Остап’юк Тетяни Дмитрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Марківа Павла Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Грачової Ольги Дмитрівни.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕкЛАмА ТА ОГОЛОшЕННЯ]

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка“ ви-
словлює щирі співчуття проректору з наукової роботи університету, 
доктору хімічних наук, професору Зоряну Григоровичу Піху з приводу 
тяжкої утрати — смерти батька

Григорія Федоровича Піха.

Директорат навчально-наукових інститутів Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття проректору з на-
укової роботи, доктору хімічних наук, професору Зоряну Григоровичу 
Піху з приводу тяжкої утрати — смерти батька

 Григорія Федоровича Піха.

Колектив управління науково-дослідної 
частини Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щире 
співчуття проректору з наукової роботи, 
доктору хімічних наук, професору Зо-
ряну Григоровичу Піху з приводу тяжкої 
втрати — смерти батька

Григорія Федоровича.

Колектив кафедри технології органіч-
них продуктів Інституту хімії та хімічних 
технологій Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щире 
співчуття завідувачеві кафедри, проректору 
з наукової роботи, професору Зоряну Гри-
горовичу Піху з приводу смерти його батька

Григорія Федоровича Піха.

Дирекція та громадські організації Інституту 
енергетики та систем керування Національ-
ного університету „Львівська політехніка“ 
висловлюють глибокі співчуття проректору 
з наукової роботи університету, доктору 
хімічних наук, професору Зоряну Григоро-
вичу Піху з приводу тяжкої утрати — смерти 
батька

Григорія Федоровича.
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