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7 11 16У полі зору —  
зірки й супутники

На що й чому  
хворіють українці

Львівські лучники  
стріляють влучно

Збірна команда Львівської політехніки  
завоювала диплом ІІІ ступеня  
на Міжнародному турнірі фізиків
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Тарас Верес, студент третього курсу Інституту будівництва та інженерії довкілля Львівської політехніки:

Не люблю радіопередач!
Не уявляю собі життя без музики. Слухаю тільки україномовні пісні, найбільше подобається хіп-
хоп. Хотілося б, щоб українські радіостанції були схожі на зарубіжні, де кожне радіо має свій стиль 
і слухачі можуть обирати, які радіостанції більше подобаються. Не люблю слухати радіопередачі, 
дивлюся лише телебачення. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[Ваша дУмка]

Чи слухаєте ви радіо?
Незважаючи на величезну 

кількість радіостанцій, спіль-
ною проблемою для усього 
радіопростору нашої держави 
є якісний музичний продукт 
та україномовне наповнення. 
Ще більше загострилася ця 
проблема з початку лютого 
цього року, коли Верховна 
Рада ухвалила законопро-
єкт про скасування квот на 
використання національного 
музичного продукту в теле- та 
радіомовленні.

Як передбачають експерти, цей 
документ дуже швидко при-
зведе до того, що українську 
музичну індустрію цілком 
витіснять „шансон“ та „блат-
няк“. Також скасування квот 
на музичні твори українських 
авторів і виконавців в ефірі 
вітчизняних радіостанцій при-
зведе до зменшення кількости 
української музики на користь 
зарубіжних артистів. 

Окрім цього стане неможли-
вою поява нових виконавців, 
оскільки відновиться колишня 
практика платних ротацій у 
радіоефірі для українських 
артистів, що в нинішніх еко-
номічних умовах не вдасться 
забезпечити. Зменшиться 
також і кількість нових творів 
українських авторів, бо вони 
не матимуть можливости для 
популяризації.

Роялті сплачуватимуть не укра-
їнським авторам і виконавцям, 
а на користь зарубіжних мит-
ців. Відповідно, ці кошти за-
лишатимуться не в Україні для 
розвитку вітчизняної музичної 
культури, а відправлятимуться 
за кордон.

Юлія маїк, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Львівської політехніки:

На радіо забагато реклами
Радіо слухаю дуже рідко, бо я маю власні музичні вподобання, 
які зазвичай не збігаються з тим, що пропонують на радіостан-
ціях. Найбільше подобається альтернативний рок. Не терплю 
попсу і шансон. Окрім цього, на радіо забагато реклами, яка 

відволікає і перевантажує слухачів.

анна абрамік, студентка п’ятого курсу Інституту комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології Львівської політехніки:

Важко знайти те, що подобається
Музику люблю дуже, особливо спокійні мелодії, які спонукають 
замислитися. А от радіо слухаю дуже рідко, бо доводиться часто 
змінювати радіостанції, щоб знайти те, що подобається. А деякі 
мої друзі слухають радіо майже цілодобово і навіть не уявляють 
собі без нього своє життя. 

Богдан куравський, студент другого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

Слухаю лише одну радіостанцію
Кожен мій ранок починається з музики. Спершу звучить мелодія, а 
лише тоді я прокидаюся. Музика допомагає мені врівноважитися 
чи, навпаки, активуватися. Моя улюблена радіостанція — Radio 
Roks. Слухаю переважно музику, лише деколи новини, люблю 
дізнаватися результати різноманітних соцопитувань, прослуховувати програми на 
музичну тему. А загалом, думаю, на наших радіостанціях замале інформаційне на-
повнення. 

Ярослав Ткач, студент першого курсу економічного факультету Львів-
ського національного університету ім. І. Франка:

Радіо слухаю щонайменше  
п’ять годин на день 

Радіо слухаю щонайменше по п’ять годин на день, здебільшого 
клубну музику, реп та инші неформальні стилі. Передачі цікав-
лять лише про музичний світ. Щоправда, часом потрапляю на 
короткі випуски новин. Загалом мені все подобається і навіть 

реклама, особливо, коли хочеться спати. Не маю улюбленої радіостанції, просто 
перемикаю і шукаю те, що мені подобається. Звичайно, було б добре, якби радіос-
танції мали більше цікавих передач, щоб не лише насолоджуватися музикою, а й 
дізнаватися щось нове.
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ґратуляції!

„Хочу“ на 
„Просторі-2011“
Театр-студія „Хочу“ Народного дому 

„Просвіта“ Львівської політехніки 
отримала дипломи ІІІ міжнарод-
ного молодіжного театрального 
фестивалю „Простір“ у номінаціях 
„За найкращий акторський ан-
самбль“, „За режисерський рівень 
вистави“ та „За художню цілісність 
вистави“.

Фестиваль відбувся 24 —―26 
березня в Чернігові. У ньому 
взяли участь дев’ять аматорських 
театральних колективів з України, 
Росії та Білорусії. Спектаклі про-
ходили в актовій залі Чернігівсько-
го національного педагогічного 
університету імени Т. Шевченка. 
Гран-прі фестивалю здобув Театр 
„О!“ з Донецька.

Актори театру-студії „Хочу“ під 
керівництвом режисера заслу-
женої артистки України Ірини 
Швайківської представили виставу 
„Фуршет після прем’єри“ відомого 
російського драматурга Валенти-
на Красногорова. Доброзичлива 
публіка та компетентне журі високо 
оцінили спектакль львів’ян.

Прем’єра вистави у Львові відбу-
деться найближчим часом.

антоній мЕЛЬНИк,
актор театру-студії „Хочу“

[nota bene!]

Нині у Львові завершується один 
із найпрестижніших світових фо-

румів зі статистичної фізики — кон-
ференція MECO 36 (Middle European 
Cooperation in Statistical Physics — 
Центральноевропейська співпраця у 
галузі статистичної фізики).

Ці конференції традиційно про-
водять у березні-квітні, і щороку — в 
иншій країні. Від часу заснування у 
Відні 1974 року форум уперше від-
бувається в Україні. Організацією кон-
ференції MECO 36 займається Інститут 
фізики конденсованих систем НАН 
України, співорганізатори — Львівська 
політехніка, Львівський національний 

університет ім. І. Франка, Українська 
академічна і дослідницька мережа 
„УАРНЕТ“.

Головною метою перших зустрічей 
MECO було сприяння науковому ді-
ялогу і співпраці учених, що за часів 
холодної війни належали до різних 
політичних таборів. Завдяки міждисци-
плінарним застосуванням статистичної 
фізики нині ці зустрічі привертають 
увагу широкої академічної спільноти. 

Для участи в MECO 36 зареєструва-
лись близько 150 науковців з 22 країн. 

У перший день конференції 5 квіт-
ня у Львівській політехніці відбувся 
брифінг.

Т. П.

добра традиція

Подяка  
за студентів-
відмінників
колегія та профком студентів і аспі-

рантів Львівської політехніки вже 
чотири роки поспіль підтримують 
добру традицію — висловлюють 
подяки педагогічним колективам 
шкіл, випускники яких склали свою 
першу сесію на відмінно. 

Так і цьогоріч від імени Національно-
го університету „Львівська політех-
ніка“ надіслали подяки двадцятьом 
шістьом педагогічним колективам 
шкіл різних областей України за 
якісну підготовку учнів. Також 
школам надіслали спецвипуски 
тижневика „Аудиторія“ з переліком 
спеціяльностей, які можна здобути 
у Політехніці.

Н. П.

Близько півтори тисячі студентів 
Львівської політехніки, які про-

живають у студентських гуртожитках, 
під керівництвом комендантів та голів 
студрад гуртожитків взяли участь у 
традиційній весняній толоці. Щорічне 
прибирання території студмістечка та 
прилеглих до нього територій зініцію-
вала дирекція студмістечка Політехніки 
на чолі з Ігорем Гельжинським.

Протягом двох тижнів (від 28 
березня до 8 квітня) політехніки на-

водили порядок у Горіховому гаю, 
Студентському парку, довкола гурто-
житків та на територіях прилеглих до 
студмістечка. Переважна більшість 
учасників толоки — першокурсники. 
Хоча активну участь взяли й штраф-
ники, які в такий спосіб відпрацьо-
вували штрафні бали, які отримали 
за порушення правил проживання у 
студентських гуртожитках Львівської 
політехніки. 

Наталія ПАВЛИШИН

подія тижня

Европейські фізики  
зібрались у Львові

весняна толока

Впорядкували територію 
студмістечка
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Як корабель назвеш,  
так він і попливе

Політехніки беруть участь у „фізичних 
боях“ уже четвертий рік. Кафедра 
інженерного матеріялознавства та 
прикладної фізики (завідувач — про-
фесор Іван Григорчак) ІМФН щороку 
організовує університетський турнір 
з фізики. Під час проведення такого 
внутрішнього турніру набувають до-
свіду новачки і формується збірна 
Львівської політехніки.

Старший викладач кафедри Ан-
дрій Данилов щороку готує команду 
до всеукраїнського турніру. Перша 
команда називалась „Обеліск“. Про її 
походження Андрій Богданович роз-
повів таку напіванекдотичну історію. 
Коли 4 роки тому команда вперше 
приїхала в Київ на турнір, з’ясувалося, 
що капітани мають презентувати свої 
команди, а наші до цього не були го-
тові. Тож в останню хвилину капітан 
команди Львівської політехніки почав 
напружено міркувати над назвою і 
коли дійшла черга до нього, перше, 
що спало йому на думку, було слово 
„обеліск“.

― От як назвав могилкою, так на-
зва і спрацювала, — сміється Андрій 
Данилов. — Уже наступного року ми 
назвали команду „Мантікора“. Це така 
міфічна істота (з перської міфології) з 
кажанячими крилами, тулубом і голо-
вою лева та хвостом скорпіона. Вона 
може за себе постояти, захищатись 
від суперників, а крила допомагають 
маневрувати при потребі.

― У нашій команді немає одного 
лідера, працюють усі, — каже керів-
ник. — У нас діє принцип: один за всіх, 
а всі за одного. Ми сильні командою, 
тому й отримуємо високий результат 
у командній грі.

Та цей результат є сумою старань 
усіх. Наприклад, у Києві Володимир 
Олешкевич (5 курс, ІТРЕ, кафедра 
фотоніки), а в Москві Іван Дупляк (4 
курс, ІМФН, кафедра інженерного ма-
теріялознавства та прикладної фізики) 
відзначилися в особистій першості: 
Володимир посів третє місце за опо-
нування, Іван привіз із Росії диплом за 
третє місце в рецензуванні. Олег Рой 

(3 курс, ІТРЕ, кафедра телекомуніка-
цій, капітан) у конкурсі капітанів ви-
ступив дуже добре. В’ячеслав Сендель 
(однокурсник Олега) — найкращий 
знавець англійської мови, тому на 
міжнародному турнірі був співдопо-
відачем або перекладачем на всіх 
виступах „Мантікори“. Мар’яна Пелих 
(2 курс, ІТРЕ, кафедра телекомуніка-
цій) готувала дві задачі й обидві вони 
„зіграли“ на обох турнірах, тому мала 
аж чотири доповіді! Тарас Ерстенюк 
(2 курс, ІТРЕ, кафедра фотоніки) — 
деб’ютант, однак у київському фіналі 
доповідав на високому рівні і зміг 
„відбитися“ від суперників.

Та загалом сила у спільній роботі. 
Всі 17 задач керівник розподіляє між 
усіма членами команди. Кожен готує 
свої кілька задач, а вже при зустрічі 
доводять усе до ладу, готують допо-
віді. Зізнаються, що деякі задачі до-
працьовуються ще в потязі.

Формула успіху: 
командна гра та 
наполегливість

Під час турніру у кожному фізбої 
команда виступає почергово в ролі 
доповідача, опонента, рецензента. Ко-
манда вибирає задачу для опонента, 
а натомість отримує задачу від иншої 
команди. Тричі від задачі можна від-

мовитися без штрафних санкцій, ще 
раз можна скористатись так званою 
„вічною відмовою“ (цю задачу не 
можна давати аж до фіналу).

― Ми „прикидаємо“, яку задачу 
можна запропонувати тому супер-
никові, а яку — иншому, — ділиться 
секретами Андрій Данилов. — Задачі є 
трьох типів: експериментального, тео-
ретичного і ті, які не можна розв’язати 
ні експериментально, ні теоретично. 
І якщо суперник сильний в одному, 
треба пропонувати йому инше.

У Київ команда їздила разом із 
наставником (він був членом журі). 
Науковим керівником був аспірант 
кафедри інженерного матеріялоз-
навства та прикладної фізики Андрій 
Курепа. До Москви ж Андрій Данилов 
не їздив, а науковим керівником був 
аспірант кафедри Вадим Пташник.

У Києві студенти виступали на дуже 
високому рівні. У відбіркових боях 
вони перемогли у трьох із чотирьох, в 
одному посіли друге місце. За підсум-
ками турніру, „Мантікора“ поступи-
лась переможцям з ХНУ ім. В. Каразіна 
лише на 1,5 бала, обійшовши навіть 
господарів змагань. Після такого ви-
сокого результату команда отримала 
право їхати в Москву на міжнародний 
турнір, однак уже наступного дня 
втратила його:

― Це було особливо образливо, 
позаяк ми так мало програли пере-

знай наших!

Збірна команда Львівської політехніки виборола друге місце на ІХ Всеукраїнському турнірі фізиків (проводили 
в кНУ ім. Т. шевченка) та завоювала диплом ІІІ ступеня на міжнародному турнірі, котрий проходив у москві

Від „Обеліска“ до „Мантікори“,  
від поразки до перемоги
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Минулого тижня до редакції тиж-
невика „Аудиторія“ завітали 

студенти з Німеччини. 

Европейські студенти сповна ви-
користовують можливості й переваги 
Болонського процесу. Десять спудеїв 
різних вишів цікавляться журналіс-
тикою як аматори (здобувають инші 
спеціяльності). Завдяки співпраці укра-
їнського Національного студентського 
союзу та об’єднання російськомовної 

молоді в Німеччині Junost вони приїха-
ли в Україну, щоб дізнатися про сучасні 
реалії видання студентської преси. 

Журналісти „Аудиторії“ поділилися 
секретами своєї діяльности з німець-
кими студентами, дізналися, що вони 
не особливо відрізняються від україн-
ських спудеїв. 

Навесні наступного року українські 
студенти зможуть поїхати за обміном 
до Німеччини.

Т. П.

можцям (харків’янам, котрі, до речі, 
перемогли і в Москві), — згадує Ан-
дрій Богданович. — Спочатку нам ска-
зали, що друге місце дає нам право на 
участь у міжнародному турнірі, єдина 
вимога — всі виступи англійською мо-
вою. Але поки ми приїхали до Львова, 
організатор (він же президент і мос-
ковського турніру) прислав е-мейл, 
що через певні фінансові труднощі 
росіяни вирішили запрошувати лише 
переможців від кожної країни.

Тоді Вадим Пташник зав’язав 
активну переписку з москвичами і 
зрештою отримав запрошення для 
своєї команди:

― Остаточне запрошення від 
москвичів прийшло за три дні до 
виїзду. І лише підтримка і розуміння 
проректора з науково-педагогічної 
роботи Дмитра Федасюка та началь-
ника відділу міжнародних зв’язків 
Ярослава Андрусіва допомогли нашій 
команді в останню мить заскочити у 
вагон московського потяга.

У міжнародному турнірі брали 
участь команди з Росії, України, 

Швейцарії, Словаччини, Румунії та 
Казахстану. Основна роль доповідача 
випала В’ячеславу Сендалю, котрий 
найкраще знав англійську, так що в 
усіх доповідях він був співдоповідачем 
або перекладачем, щоб можна було 
адекватно висловити думку.

Результат участи — призове місце! 
Із Москви політехніки привезли ди-
пломи третього ступеня за перемогу 
в командній першості та за особисту 
першість Івана Дупляка у рецензу-
ванні.

Незабаром знову заплановано 
відбірковий турнір у Політехніці. 
Скоро будуть оприлюднені задачі. І 
студенти різних інститутів зможуть 
узяти участь у турнірі. Викладачам 
кафедри, а також заступнику дирек-
тора ІМФН Григорієві Понеділку, ко-
трий вболіває за турнір та підтримує 
його учасників, хотілося б, аби була 
активніша участь инших інститутів, бо 
наразі все „крутиться“ між трьома — 
ІТРЕ, ІМФН та ІЕСК.

Тетяна ПАСОВИЧ

мости співпраці

В „Аудиторію“ — за досвідом
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міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту, міністерство фінансів та 
міністерство охорони здоров’я з 29 
березня встановили граничну плату 
за проживання в гуртожитках для 
студентів, йдеться у відповідному 
наказі № 284/423/173 від 28 берез-
ня. Міністерства встановили, що 
граничний розмір плати за прожи-
вання в студентських гуртожитках 
вишів з урахуванням ПДВ, виходячи 
з нормативу 6 кв. м житлової площі 
(для новозбудованих гуртожитків — 
8 кв. м) для студентів, абітурієнтів, 
клінічних ординаторів, аспірантів і 
докторантів, не може перевищувати 
40% мінімальної звичайної акаде-
мічної стипендії вишів.

Україна та соціялістична Республіка 
В’єтнам підписали угоду між уряда-
ми двох країн про співробітництво 
в галузі освіти. Як повідомили у 
відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків 
з громадськістю МОНМС, під час 
державного візиту Президента Ві-
ктора Януковича до В’єтнаму угоду з 
української сторони підписав міністр 
освіти Дмитро Табачник. Документ 
передбачає розвиток та підтрим-
ку співпраці між організаціями й 
установами обох держав у галузі 
освіти, сприяння взаємному обміну 
практичним досвідом та науковою 
інформацією з питань управління 
системою освіти тощо.

Львівський РЦОЯО запрошує всіх охо-
чих стати громадськими спостеріга-
чами під час проведення пробного 
та основного зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, повідомила під час 
прес-конференції директор центру 
Лариса Середяк. Для цього слід за-
реєструватися на сайті Львівського 
регіонального центру оцінювання 
якости освіти www.lvtest.org.ua. 
На Львівщині планують збільшити 
кількість міст, у яких проходитиме 
ЗНО у 2011 році.

На Львівщині для проходження ЗНО 
зареєструвалось 17787 учасників. 
Із загальної кількости учасників, 
у Львівській області 12674 особи 
(74%) — цьогорічні випускники, 4652 
(26%) — випускники минулих років. 
9359 (54%) учасників ЗНО — випус-
кники міських шкіл, 7967 (46%) — 
сільських. Основна сесія ЗНО 2011 
року триватиме від 2 до 24 червня.

За матеріялами інформаґенцій
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У межах циклу лекцій для 
аспірантів, молодих на-

уковців та студентів Львів-
ської політехніки відбулася 
чергова зустріч.

З лекцією на тему „Як 
робити реальні інновації“ 
в гості до політехніків заві-
тав генеральний директор 
компанії „Елекс“ Олексій 
Скрипник. Компанія, яку 
він очолює, — успішна в 
галузі інформаційних тех-
нологій. Крім цього, Олексій 
Скрипник — активний учас-
ник створення інноваційної 
системи Львова та багатьох 
заходів і проєктів, в яких 
бере участь Львівська по-
літехніка, керує відділом 
кластерних послуг тощо. 

Як відзначив, представ-
ляючи гостя, проректор з 
наукової роботи Зорян Піх, 
в інноваційних системах 
важлива роль належить 

саме університетам, адже 
вони є джерелом іннова-
ційних розробок, які по-
требують просування на 
ринок, трансферу, і готують 
для цього кадри. До того 
ж, свій інтерес у розви-
тку інноваційних систем 
має, зокрема, і Львівська 
політехніка, і її науковці, 
адже участь в інновацій-
них структурах — це шлях 
до фінансової підтримки 
вишу, можливість науковців 
отримати винагороду за свої 
інтелектуальні розробки і, 
звичайно ж, це чинник за-
безпечення правдивої авто-
номії університету.

На прикладі власної ком-
панії, яку створив батько 
Олексія Скрипника (також 
Олексій Скрипник, тоді ще 
доцент, а згодом і профе-
сор Львівської політехніки), 
лектор спробував переко-
нати молодь у тому, що мрії, 

якщо дуже хочеш, стають 
реальністю. Свої наукові роз-
робки, до прикладу, батько 
і син планували перевести 
у практичну площину впро-
довж двох років, натомість 
потратили на це аж сім років, 
витративши на мрію ще й 
чимало власних коштів. Та 
справа була цього варта, 
адже, окрім того, що створи-
ли потужну компанію, отри-
мали ще й чималий досвід 

із втілення своїх наукових 
розробок у виробництво. 

Присутні на лекції з ціка-
вістю довідалися, що треба 
робити, щоб запустити ін-
новаційний процес, як на 
практиці можна робити ре-
альні інновації й отримувати 
на них потрібні інвестиції 
тощо, а також отримали 
відповіді на свої запитання.

Катерина ГРЕЧИН 

У День відкритих дверей Львівської 
політехніки цікаві заходи для май-

бутніх абітурієнтів відбулися в Інституті 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій.

Майбутніх абітурієнтів запросили 
в головний корпус на презентацію на-
укових досягнень кафедр, що входять 
до складу інституту, та фірм-партнерів, 
потенційних роботодавців для наших 
випускників.

Після вітального слова директора ін-
ституту Миколи Медиковського, автор 
цих рядків коротко ознайомила присут-
ніх із Правилами вступу до Політехніки 
загалом, і на напрями та спеціяльності 
ІКНІ зокрема, відповіла на численні 
питання ймовірних вступників та їхніх 
батьків.

На День відкритих дверей ми за-
просили й роботодавців. Серед тих, хто 
відгукнувся на запрошення кафедри — 
представники компанії „Елекс“ Михай-
ло Гнатів, фірми „Стек“ Максим Водич-
ко, компанії „Softserve“ Роман Сенів та 
представник компанії „УКРПОЛ“ Сергій 
Морозов. Усі вони не лише охарактери-

зували основні вимоги до претендентів 
на роботу в їхніх колективах чи зма-
льовували перспективи професійного 
зросту, а й ознайомили школярів з 
головними інструментами, з якими до-
ведеться працювати згодом, розповіли 
про свої фірми і компанії, можливості 
проходження практики тощо.

За правильні відповіді на нескладні 
запитання діти отримували подарунки. 
Так, одна дівчина знала, що корпуси 
до перших маніпуляторів „миша“ ви-
готовляли з дерева, за що й отримала 
приз — найсучаснішу „мишку“.

Своїми думками з приводу вивчен-
ня іноземних мов і можливості працев-
лаштування в перекладацьких фірмах 
поділилася представник перекладаць-
кої агенції „Step up“ Анна Юрманова. 
Вона, зокрема, наголосила на тому, що 
випускники кафедри прикладної лінг-
вістики ІКНІ досконало знають іноземні 
мови: англійську, німецьку, японську, 
польську. Вони також мають специфічні 
знання та навички, що вигідно відрізняє 
їх від „звичайних“ філологів: досконале 
знання сучасних інформаційних техно-
логій, логіку, уміння послуговуватися 

новітніми технічними засобами та 
створювати програмне забезпечення. 
Тому випускники кафедри прикладної 
лінгвістики з успіхом викладають в 
агенції іноземну мову для спеціялістів 
технічних галузей, навчаючи їх не лише 
загальних комунікативних навичок, а й 
вузькоспеціяльної термінології. 

Усі представники фірм-партнерів 
наголошували на тому, що випускни-
ки ІКНІ — кваліфіковані спеціялісти з 
великим потенціялом та необхідними 
знаннями, які потрібні для вирішення 
конкретних задач на виробництві.

Випускник ІКНІ, а нині аспірант ка-
федри інформаційних систем та мереж 
Олександр Пшеничний поділився своїм 
студентським досвідом та побажав 
здоров’я, натхнення, терпіння та успі-
ху всім, хто обере для себе котрусь зі 
спеціальностей ІКНІ. А потім представ-
ники всіх кафедр інституту запросили 
учасників Дня відкритих дверей ІКНІ на 
екскурсію по кафедрах. 

Наталя ШАХОВСЬКА,
декан базової освіти ІКНІ

Львівської політехніки

день відкритих дверей

курс лекцій

Політехніки цікавляться інноваціями

Презентація для абітурієнтів
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Замість зірок — 
супутники

У 2001 році університет 
отримав від Національного 
космічного агентства необ-
хідне обладнання для GPS-
станції, а через кілька років 
така ж станція з’явилася у 
Шацьку, де Політехніка має 
астрономо-геодезичну об-
серваторію. Обидві станції 
є складовими міжнародної 
й загальноевропейської ме-
режі й підтримують функ-
ціонування системи GPS 
(Global Positioning System), 
яка дозволяє визначати 
місце розташування і швид-
кість об’єктів на поверхні 
Землі й у навколоземному 
просторі.

Як розповів професор 
кафедри вищої геодезії та 
астрономії, керівник об-
серваторії та перманентної 
станції у Львові та Шацьку 
професор Степан Савчук, 
GPS-станція працює у двох 
режимах — пасивному й 
активному. Суть пасивного 
в тому, що приймач без-
перервно приймає радіо-
сигнали від усіх видимих 
на момент спостереження 
супутників, дані з при-
ймача пересилаються в 
комп’ютер, переформато-
вуються і надсилаються в 
міжнародні центри ана-
лізу — у Франкфурт-на-
Майні (Німеччина) і Грац 
(Австрія). А от для потреб 
політехніків інформація 
надходить на сервер уні-
верситету. Активний ре-
жим передбачає, що стан-
ції Політехніки як складові 
західноукраїнської мережі 
таких станцій приймають 
сигнали від супутників і 
через виділені інтернет-
канали передають їх на 
приймачі (наприклад, мо-

більних телефонів) корис-
тувачів у межах Західної 
України.

Для студентів — 
практика

І хоч потреба в оптичних 
астрономічних спостере-
женнях сьогодні зведена до 
мінімуму, проте знати їхню 
специфіку — обов’язок май-
бутніх фахівців. Тож щороку 
влітку третьокурсники ІГДГ 
на базі обсерваторії й GPS-
станції проходять практику 
з астрономії та супутнико-
вої геодезії: вивчають рух 
небесних світил, систему 
реєстрації часу, правила 
накопичення супутнико-
вої інформації, аналізують 
результати спостережень 
тощо.

― Студентська прак тика 
має більше ознайомчо-піз-
навальний, екскурсійний 
характер, — розповідає 
Степан Савчук. — Якщо 
сприяє погода, практикан-
ти спостерігають Сонце й 
зорі, відпрацьовують ме-
тодики спостереження, які 
використовувалися колись. 
Таким чином ознайомлю-
ються з попереднім до-
свідом астрономічних до-
сліджень, який врешті став 
основою для супутникових 
спостережень.

За словами Степана Гри-
горовича, після традицій-
ної, „наземної“ геодезичної 
практики робота в обсер-
ваторії студентам особли-
во цікава. Тим більше, що 
старшокурсники вже мають 
достатньо знань, аби фахо-
во підійти до справи.

GPS-станція дозволяє 
геодезистам практикувати-
ся в місті й поза ним, навіть 
на відстані понад 100 км. 
Так, скажімо, для студентів, 

які вивчають супутникову 
геодезію, організовують 
виїзди. Як згадує керів-
ник обсерваторії, минулого 
року студенти виконува-
ли завдання Державної 
служби геодезії, картографії 
та кадастру: з допомогою 
перманентної станції про-
водили геодезичні спосте-
реження вздовж автотраси 
Львів — Рава-Руська й заліз-
ничної лінії Львів — Івано-
Франківськ.

Для науковців — 
дослідницький 

майданчик

Студенти (передовсім ма-
гістранти), аспіранти та 
докторанти Політехніки 
використовують можливос-
ті GPS-станцій у наукових 
цілях (спостереження, збір 
і обробка даних тощо). На-
приклад, асистент кафедри 
ВГА Антоніна Задемленюк 
під керівництвом Степана 
Савчука вивчала активний 
режим станції. Молодий 
науковець каже:

― Разом зі студента-
ми ми їздили по області, 
крайніх точках (Сокаль, 
Краковець, Золочів і Сколе), 
з допомогою спеціяльних 
приймачів і безпровідни-
кового інтернет-з’єднання 
GPRS з’єднувалися з анте-

ною на станції в Політехніці 
і приймали з неї дані. Мене 
цікавила тривалість очіку-
вання (дані про координати 
отримували приблизно че-
рез 10 секунд), похибка (ви-
явилося, що це 2 — 4 см), 
врешті, те, на яку відстань 
„тягне“ безпровідниковий 
зв’язок. Як з’ясувалося, од-
нієї GPS-станції для Львів-
ської области достатньо. 

Докторант Любов Янків-
Вітковська теж працює з 
даними GPS-станції. У цен-
трі її наукового інтересу — 
космічна погода, якщо вуж-
че, вплив стану іоно сфери 
(верхньої частини атмосфе-
ри) на супутникові сигнали, 
а також явища, про які мо-
жуть свідчити спотворення 
цих сигналів.

— Іоносфера впливає на 
радіохвилі від супутників, а 
відтак і на точність резуль-
тату наших вимірювань. 
Тим часом, коли йдеться 
про визначення місця роз-
ташування певного об’єкта, 
ця точність, її гарантуван-
ня є дуже важливим для 
розв’язання різних задач, як 
військових, так і цивільних. 
Адже GPS-технології широ-
ко ввійшли і продовжують 
входити в наше життя. Без 
них важко обійтися в ін-
женерії, будівництві, про-
кладанні доріг, навігації, 
сільському господарстві, 
транспорті, — розповідає 
Любов Миколаївна.

Загалом GPS-станції нині 
є чи не в кожному облас-
ному центрі Західної Украї-
ни. Їхні переваги очевидні. 
Порівняно з класичними 
методами вони дозволяють 
економити ресурси та час 
(скоротити терміни вико-
нання робіт на 80%).

Ірина ШУТКА

у ногу з часом

астрономічну обсерваторію Львівської політехніки відкрили 1894 року й діяла вона до 30-х років ХХ ст. Тоді 
вона була повноцінною складовою світової астрономічної системи спостереження. Та час вносить свої 

корективи, і 10 років тому на місці основного астрономічного стовпа розмістили перманентну станцію SULP, 
завдання якої — спостереження супутників системи GPS. Обсерваторія і станція належать до кафедри вищої 
геодезії та астрономії університету та є чудовою базою для практики й наукових досліджень політехніків

Небесні тіла — у полі зору політехніків
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З Анатолієм Заверикіним доля звела 
нас ще у далекому 1959 році. Він тоді 
лише вступив до Інституту фізкультури, 
а я вже працював там викладачем на 
кафедрі спортивних ігор. Познайоми-
лися ми на спортивних майданчиках: 
я грав у волейбол, він — у баскетбол. 
Крім того, разом із ним у збірній 
баскетбольній команді грала і моя 
дружина. 

Анатолій народився у робітничій 
родині. Свого часу його батьки пере-
їхали з Одеської области до Львова. 
Саме тут хлопець, маючи відповідний 
зріст, вперше почав серйозно займа-
тися баскетболом. Шкільний вчитель 
фізкультури Іван Мисін, побачивши у 
хлопця справжній спортивний хист, 
привів його до секції баскетболу СТ 
„Локомотив“, де Анатолій не лише 
отримав основи базової спортивної 
підготовки, а й ще дужче прив’язався 
до баскетболу. Оця любов і привела 
його до складу збірної команди юнаків 
України. Хлопець також брав участь у 
двох Всесоюзних спартакіядах школя-
рів, успішно грав у команді „Спартак“. 

Згодом було навчання у Львівсько-
му інституті фізичної культури, де доля 
звела його з першим тренером — за-
відувачем кафедри спортивних ігор 
Миколою Дядичкіним. В інституті 
Анатолій входив до складу збірної 
молодіжної команди України, удо-

сконалюючи свою майстерність. По 
закінченні навчання, відслужив у армії, 
виступаючи за відому у ті часи команду 
„СКА-Львів“. У 1964 році став май-
стром спорту, а вже через рік влився у 
дружний колектив кафедри фізичного 
виховання Львівської політехніки. До 
слова, нашу кафедру, завдяки високим 
спортивним досягненням, знали тоді 
не лише в Україні, а й в усьому Союзі. 

Кафедра двічі могла втратити цього 
чудового педагога. Вперше, коли його 

запросили у Лісотехнічний інститут на 
посаду старшого викладача, і вдруге, 
коли Анатолія „засватали“ другим тре-
нером новоствореної баскетбольної 
команди у Червонограді. Натомість, 
ми йому запропонували виставляти 
свою баскетбольну команду на участь 
у третій лізі. І не помилилися. Заве-
рикін підібрав команду хлопців, які 
перейнялися його духом, азартом і 
бажанням показати себе, свої ігрові 
можливості. Впертість, наполегливість, 
вміння розуміти команду з-пів слова, 
можливість тренуватися на рідних 
теренах зробили свою справу: наша 
команда стала переможцем третьої 
ліги. Натомість Червоноградська ко-

манда, на яку було витрачено чималі 
кошти, програла і, врешті, розпалася. 

Як талановитий гравець (учас-
ник  п’яти спартакіяд України, а 
це 20 років виступів на спортивній 
арені!), Анатолій Заверикін зумів 
об’єднати навколо себе талановитих 
студентів-баскетболістів і сформу-
вати баскетбольну команду „Полі-
технік“, яка успішно пройшла шлях 
з третьої ліги України до супер-ліги. 
Разом з генеральним директором 

БК „Політехніка-Галичина“, членом 
президії Федерації баскетболу Укра-
їни Ігорем Савицьким, за підтримки 
кафедри фізичного виховання, спор-
тивного клубу і світлої пам’яти ко-
лишнього ректора Юрія Рудавського, 
вони створили баскетбольний клуб 
„Політехнік“. Його гравці — беззмінні 
лідери львівського баскетболу, срібні 
та бронзові призери універсіяд Украї-
ни, чемпіони студентської ліги України 
та учасники чемпіонату Европи серед 
студентських спортивних команд 
(4 місце) у 2010 році. 20 кращих 
його вихованців-баскетболістів стали 
майстрами спорту України. Анатолій 
Заверикін опублікував 45 наукових 
праць, неодноразово був заступником 
начальника оздоровчо-спортивного 
табору „Політехнік-I“ в Алушті.

Мені завжди імпонувала й імпонує 
культура, порядність, дисциплінова-
ність Анатолія Заверикіна, його вміння 
контролювати себе у різних ситуаціях, 
ставлення до роботи, особливо тре-
нерської. Баскетбол — це його життя. 
Свого часу я запропонував Анатолієві 
стати заступником з навчальної ро-
боти (ці обов’язки він виконує і досі). 
Приємно, що, будучи моєю правою 
рукою, він не став канцеляристом: 
завжди відкритий до людей, завжди 
у русі. Він і досі не зупиняється на до-
сягнутому, завжди викладається на всі 
„сто“. Вимогливий до студентів, вміє 
організовувати колектив і, якщо треба, 
відстояти його інтереси, допомагає сту-
дентам у різних життєвих і навчальних 
ситуаціях, виховує в них відповідаль-
ність за дії, слова, колектив. Студенти 
для нього як діти. Їхнє спілкування не 
обмежується лише тренуваннями, що, 
власне, й забезпечує високі спортивні 
досягнення.

Сьогодні наш ювіляр — педагог, 
професіонал високого ґатунку — 
плідно працює на благо спортивного 
іміджу Львівської політехніки, успішно 
передає свої знання молодим викла-
дачам. Ми ж бажаємо йому міцного 
здоров’я та спортивного щастя.

Арнольд ПРОХОРОВ,
 доцент, завідувач кафедри 

фізичного виховання Львівської 
політехніки у 1972 — 2005 роках

Анатолій Заверикін зумів об’єднати навколо себе 
талановитих студентів-баскетболістів і сформувати 
баскетбольну команду „Політехнік“, яка успішно 
пройшла шлях з третьої ліги України до супер-ліги.

люди університету

днями громадськість Львова відзначила 70-річчя від дня народження доцента кафедри фізичного ви-
ховання Львівської політехніки, заслуженого тренера України з баскетболу, майстра спорту, відмінника 

освіти анатолія Заверикіна

Педагог, професіонал високого ґатунку 

[ВІТаЛЬНЯ]



9ч. 11 (2731)
7 — 13 квітня 2011

7 квітня ми святкуємо одне з найрадісніших церковних свят — Бла-
говіщення Пресвятої Богородиці, яке є третім за значенням після 

Великодня і Різдва Христового

Таїнство Благовіщення має велике зна-
чення, бо від нього починається Новий 
Заповіт. На „благу вість“ Архангела 
про народження Спасителя людство 
чекало довгі тисячоліття. З моменту 
Благовіщення Божий Син починає 
перші хвилини земного життя в лоні 
Пречистої Діви Марії. На тлі цього свята 
ясно виступають і привілеї Богомате-
ринства та Приснодіви. Святкування 
цього празника встановлене Церквою 
у IV ст. 

За народними віруваннями на 
Благовіщення Бог „благословляє всі 
рослини“, а тому вважалося великим 
гріхом виконувати будь-яку роботу. 
На Благовіщення закінчується період, 

коли не можна було „рушити землі“ — 
„ні копати, ні кілля забивати, бо вона 
відпочиває і їй болітиме“. 

Також вважалося, що якщо на 
Благовіщення дівчина, йдучи по воду, 
знайде квітучий первоцвіт — цього ж 
року вийде заміж. А та, яка хоче стати 
гарнішою, має налити в миску холод-
ної води, пустити плавати первоцвіт і 
вмитися цією водою.

У цей день здавна існував звичай 
випускати на волю пташок: „Щоби 
співали на волі, Бога прославляли та 
просили щастя-удачі тому, хто їх ви-
пустив“.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

туризм

Політехніки на Говерлі

Традиційна „Говерляна-2011“ відбулася 25―27 березня. Цей захід щорічно, 
починаючи з 1964 року, збирає сотні туристів, які прагнуть відчути драйв 

від підкорення найвищої гори в Україні. 
Цьогоріч у „Говерляні“ взяло участь понад чотириста туристів із різних куточків 

України, Канади, Австрії, Польщі та навіть Австралії. Не обійшлося сходження на 
Говерлу і без політехніків. Двадцять шестеро представників Студентського брат-
ства Львівської політехніки помандрували в Карпати. На згадку про сходження 
братчики отримали пам’ятки „Говерляна-2011“.

Організували акцію Львівська обласна федерація спортивного туризму, 
Туристично-альпіністський центр „Скеля“ та Студентське братство Львівської 
політехніки. 

Н. П.

християнські свята і народні традиції

Благовіщення Пресвятої Богородиці

[мОЛОдІжНа ПОЛІТИка]
духовне слово

Прання — для одягу, 
купіль — для тіла, 
сповідь — для душі

Щоб гідно зустріти день Христово-
го Воскресіння, під час Великого 

Посту християни йдуть до сповіді і 
приймають Пресвяту Євхаристію.

Кожен із нас знайомий з ситуаці-
ями, коли приходить час робити 
генеральне прибирання у кімнаті, 
будинку, подвір’ї, щоби привести все 
до ладу! Сортуємо, миємо, підміта-
ємо, перемо брудні речі і вмиваємо 
своє тіло, щоб нам було комфортно, 
приємно і чисто.

Людина народжується з тілом і 
душею, однак тіло смертне, а душа 
безсмертна. Незважаючи на такий 
стан речей, маємо обов’язок дбати 
як про тіло, так і про душу. Бо це 
природно, що душа, дана Творцем, 
після розлуки з тілом прагнутиме 
повернутися до свого першоджере-
ла. Коли, через спотворення душі 
гріховними вчинками і думками, 
цього не вдасться зробити, вона 
буде відкинута від участи у спогля-
данні Бога, отримавши вічну муку і 
тугу в царстві сатани. 

За життя людина має можливість 
вибирати той чи инший шлях, а 
після смерти буде Суд і лише один 
вибір, відповідно до зробленого за 
життя, — рай або пекло!

Душа, так як і наше тіло, робочий 
стіл, помешкання, потребує догляду 
і „генерального прибирання“! І якраз 
часом, коли годиться очистити свою 
душу, є період, в якому ми зараз 
перебуваємо — Великий Піст. 

Щоб сповідь була добра і дійсно 
очистила нас, потрібно зробити 
іспит совісти, щиро пожалкувати 
за вчинені гріхи, постановити про 
поправи життя, висповідатися, спо-
кутувати і, звісно, впустити Христа 
у своє серце, прийнявши Пресвяту 
Євхаристію. А після сповіді треба 
намагатися підтримувати порядок 
і чистоту своєї душі через молитву, 
піст, милостиню та виконання Божих 
заповідей!

Брат Тарас ГРЕм, 
капелан Центру студентського  

капеланства
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Хранитель і дослідник 
старовини

У м. Буськ на Львівщи-
ні прийшов у світ Іларіон 
Свєнціцький, видатний 
український філолог, мисте-
цтвознавець, дійсний член 
НТШ у Львові (з 1914 р.), 
організатор і довголітній 
директор Національного 

музею у Львові (1905 ― 1952). Свєнціць-
кий був дослідником рукописних джерел 
історії України, творчости Т. Шевченка, 
І. Франка, української книги, малярства. У 
1921 — 25 рр. — він професор Львівського 
(таємного) українського університету. Як ет-
нограф, Іларіон Свєнціцький вивчав виник-
нення колядок і щедрівок, заглиблювався у 
найдавнішу суть народного слова. Під його 
керівництвом Національний музей став 
центром науково-студійної праці у Львові. 
Сам учений добре знав мову рукописних 
пам’яток, дипломатику старокиївських до-
говорів з греками. 

Патріярх з роду 
Скрипників і Петлюр

У Полтаві, в родині Скрипників і Петлюр 
з’явився на світ Степан Скрипник — 
Блаженніший Патріярх УАПЦ Мстислав, 
учасник національно-визвольної бороть-

би українського на-
роду 1918 — 20 рр., у 
1930 ― 39 рр. — по-
сол до Варшавського 
сейму (виступав за 
надання українським 
землям територі-
яльної автономії). У 
1942 р. Скрипник був хіротонізований на 
єпископа відновленої Української Автоке-
фальної Православної Церкви, провів дов-
ге життя за кордоном. 6 червня 1990 р. 
владику Мстислава на Всеукраїнському 
Соборі відродження УАПЦ у Києві, одно-
стайно обрали Патріярхом Київським і 
всієї України, інтронізація якого відбу-
лася у Софійському соборі 18 листопада 
1990 р. Помер на 96 році життя у 1993-му 
році. Похований у Канаді в Бавдн-Бруці.

Вклад у світову 
космонавтику

12 квітня — Всесвітній день авіації і кос-
монавтики. Україна прийшла до цього 
дня із плеядою видатних своїх представ-
ників, які внесли у світову космонавтику 
неоціненний вклад: Засядько, Ціолков-
ський, Кибальчич, Кондратюк, Корольов, 
Глушко, Янгель, Чоломий, Ковтунен-
ко, Попович, Каденюк, Стефанишин-
Пфайфер...

Підготував Олег СЕМЕНИШИН

[сУсПІЛЬсТВО]
наш календар

7 квітня — Благовіщення Пресвя-
тої Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день 
здоров’я.
11 квітня — Міжнародний день 
визволення в’язнів із фашистських 
концтаборів.
12 квітня — День авіації та космо-
навтики.

Пам’ятні дати
7.04.1876 — народився Iларiон 
Свенцицький, український філо-
лог, літературознавець i мисте-
цтвознавець, організатор Націо-
нального музею у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено 
Центральну Раду.
7.04.1948 — набув чинности Ста-
тут Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я (ВООЗ).
8.04.1829 — народився Степан 
Ніс, український етнограф і фоль-
клорист.
8.04.1882 — народився Дмитро 
Дорошенко, український історик, 
громадський та державний діяч, 
заступник Голови Центральної 
Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани 
кінотеатрів фільм О. Довженка 
„Земля“, який на Брюссельському 
кінофестивалі визнано однією з 
12-ти найкращих стрічок світо-
вого кіно.
8.04.1973 — помер Пабло Пікассо, 
еспанський та французький ма-
ляр, один із засновників кубізму, 
автор „Герніки“.
9.04.1864 — народився Павло 
Грабовський, український поет, 
автор збірок „Пролісок“, „З чужого 
поля“, „Кобза“.
9.04.1989 — розгін радянськими 
військами мирної демонстрації 
у Тбілісі.
10.04.1622  — помер у Киє-
ві гетьман Петро Конашевич-
Сагайдачний.
10.04.1813 — помер Жозеф Луї 
Лаґранж, французький математик 
і механік.
10.04.1898 — у Полтавi народився 
Степан Скрипник (Патріярх УАПЦ 
Мстислав).
10.04.1940  — помер укра-
їнський композитор Нестор 
Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій Ру-
давський, професор, ректор Львів-
ської політехніки (1991 — 2007).
12.04.1823 — народився Олек-
сандр Островський, російський 
драматург, автор п’єс „Гроза“, 
„Безприданниця“.
12.04.1954 — помер Олесь Дон-
ченко, український письменник.

карби нашої величі

Цілісінький квітень гостюватиме у 
нас весна із французьким шармом. 

Увосьме приходить вона до Львова й 
дивує своїм розмаїттям. Міжнародний 
фестиваль „Французька весна“ цього-
річ — це 17 культурних заходів — від 
театральних дійств та виставок до кон-
цертів, вечірок, кіно…

Перший день фестивалю ознамену-
вався трьома подіями — відкриттям у 
Палаці мистецтв допрем’єрних показів 
французьких кінострічок, у Львівському 
музеї етнографії та художнього промис-
лу ― виставки французьких плакатів і 
представленням рідкісної французької 
книги в Науковій бібліотеці на вулиці 
Драгоманова, 5. А продовжили „Фран-
цузьку весну“ театральні дійства.

У Першому українському театрі 
для дітей та юнацтва 2 й 3 квітня було 
показано прем’єру вистави „Оскар та 
рожева пані“ за твором французького 
письменника Еріка-Еммануеля Шмідта. 
Постановка була незвичною — глядачі 

й актори помінялися місцями. Спочатку 
все було традиційно — публіка увійшла 
до глядацької зали, отримавши при вході 
поліетиленові тапочки. Вистава розпо-
чалася теж традиційно — з акторами і 
декораціями. Але потім актриси (Олена 
Крилова і Леся Шкап’як) спустилися до 
глядачів і усіх запросили піднятися на 
сцену. Там, за напівпрозорою ширмою, 
по квадратному периметру сцени, для 
них стояли лавки. Дійство продовжува-
лося на бежевому килимі посередині 
сцени і в залі, куди актори час від часу 
спускалися. Виставу про те, що і на порозі 
смерті можна жити цікавим повноцінним 
життям, про людські стосунки і почуття, 
про Вічність і Бога поставив режисер 
Олексій Кравчук, художник — Дарія 
Зав’ялова. „Оскара...“ ще зможемо по-
дивитися і 8 квітня.

Завершить „Французьку весну“ фран-
цузька вечірка у клубі „Пікассо“, на якій 
обіцяє бути посол Франції...

Наталя ЯЦЕНКО,
Людмила ПУЛЯЄВА

міжнародний фестиваль

Шерше ля весну, французьку



11ч. 11 (2731)
7 — 13 квітня 2011

демографічний профіль України — один із найгірших в Европі. Це виразне свідчення того, що наш суспільний 
організм нездоровий. На що й чому хворіють українці та які наслідки це має — шукаємо відповіді напере-

додні дня здоров’я, який відзначаємо 7 квітня

[cУсПІЛЬсТВО]

Невтішні тенденції
У 2008 р. Відділ ООН з питань наро-
донаселення відніс Україну (також 
Молдову та Росію) до держав із най-
нижчим серед розвинених країн по-
казником тривалости життя — менше 
ніж 70 років, що значно гірше, ніж 
сорок років тому. Минулого року для 
нас актуальною була середня три-
валість життя для жінок — 74 роки, 
для чоловіків — 62. Для порівняння: 
в европейських державах середня 
тривалість життя вища від нашої май-
же на 10 років. За даними Програми 
розвитку ООН, скорочення очікува-
ної тривалости життя в Україні, Росії 
та Білорусі торкнулося насамперед 
чоловіків. 

Україна — в списку держав, які 
зазнають значних демографічних 
втрат і, за прогнозами, до 2050-го 
чисельність її населення (як і Білорусі, 
Грузії, Німеччини, Латвії, Польщі, Росії 
та ин.) скоротиться щонайменше на 
10%. Ця тенденція для нас незмінна 
з кінця 1990-х років: якщо у 1993-му 
в Україні проживало понад 52 млн. 
осіб, на початку 2003-го — понад 
48 млн., то на 1 лютого ц. р. — вже 
тільки 45 млн. 760 тис., інформує 
Держкомстат.

Чисельність українців зменшуєть-
ся, передусім, за рахунок природно-
го скорочення. І окремі позитивні 
тенденції (поліпшення показників 
репродуктивного здоров’я) не спро-
можні радикально змінити ситуацію: 
все одно помирає більше, ніж на-
роджується, і тому немає простого 
заміщення поколінь. 

На що хворіємо?

Найбільше українці страждають від 
серцево-судинних захворювань, 
раку, цукрового діябету, психонев-
рологічних розладів, травм, хворіб 
органів дихання, травлення, онко-
логічних й інфекційних недуг. У топ-
десятці захворювань, які найчастіше 
стають причиною смерти в нашій 
країні: ішемічна хвороба серця, ін-
сульт, хронічна обструктивна хвороба 
легень, рак органів дихання й трав-
лення, отруєння, цироз печінки, ВІЛ/

СНІД. Мільйони українців хворіють 
на підвищений артеріяльний тиск 
(приблизно 10 млн.), алергію (понад 
З0%), цукровий діябет (мільйон), 
хронічний бронхіт, жовчнокам’яну 
хворобу, гепатит. Цікаво, що чимало 
захворювань, наприклад, цукровий 
діябет, гіпертонія, рак та ин., моло-
діє.

Нині Україна посідає одне з пер-
ших місць в Европі за рівнем смерт-
ности від хворіб систем кровообігу, 
дитячої смертности від злоякісних 
новоутворень, темпами розповсю-
дження СНІДу. За даними ВООЗ, кіль-
кість ВІЛ-інфікованих у нашій державі 
перевищує 360 тис. осіб, щодня від 
СНІДу помирає 17 українців, а про 
діягноз ВІЛ дізнається з півсотні осіб. 
Тим часом у більшости уражених кра-
їн (зокрема й Африки) спостерігається 
зниження поширености страшної не-
дуги, яка вбиває імунітет. Свою сумну 
статистику ведуть й инші хвороби: від 
раку щороку помирає приблизно 100 
тисяч, від туберкульозу — 10 тисяч 
українців.

Чому хворіємо?

Звичайно, кожне захворювання має 
свою специфіку, об’єктивні хворо-
ботворні чинники (як-от генетика, 
індивідуальні особливості організму, 
вік, умови праці). Але здоров’я со-
ціюму великою мірою визначається 
й рівнем соціяльно-економічного 
розвитку. Серед чинників ризику, які 
провокують розвиток згубних для сус-
пільства недуг: ожиріння (пов’язане 
із нераціональним харчуванням, 
малорухливим способом життя), 
шкідливі звички (вживання алкого-
лю, наркоманія, куріння; скажімо, 
хронічний бронхіт вважається хворо-
бою курців). Соціяльно-економічна 
нестабільність, безробіття, низький 
рівень доходів, великі стресові наван-
таження, непевність у завтрашньому 
дні… — усе це сприятливий для роз-
витку недуг ґрунт.

Не треба забувати і про вплив 
навколишнього середовища (Чор-
нобиль, забруднені вода й повітря, 
й т.д.), незадовільний рівень медич-
ного обслуговування та загальний 

рівень моралі. Адже, як відомо, рі-
вень доступности і якости медичного 
обслуговування визначає людське 
здоров’я на 10%, довкілля і спадко-
вість — по 20%, спосіб життя — при-
близно на 50%.

Державна політика

Українська Конституція ставить 
здоров’я в ряд найвищих соціяльних 
цінностей. Законодавчо закріплене і 
захищається „природне невід’ємне і 
непорушне право“ кожної людини на 
охорону здоров’я, реалізацію цього 
права гарантує й забезпечує держава. 

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 
наркоманії, иншим соціяльно не-
безпечним захворюванням — серед 
пріоритетів державної політики у га-
лузі охорони здоров’я. Так, боротьба 
з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу й 
туберкульозу, а також поліпшення 
здоров’я матерів і зменшення дитячої 
смертности — серед „Цілей розви-
тку тисячоліття“ для України. Проте 
це — лише цілі, які надто разюче 
контрастують з реаліями.

Моє здоров’я —  
у моїх руках

Насправді ж ніхто не подбає про 
твоє здоров’я, якщо сам про нього 
не потурбуєшся. І якщо воно таки на 
половину залежить від обраного спо-
собу життя (харчування, активности, 
звичок, цінностей і т.д.), то відпові-
дальною за стан свого організму є на-
самперед кожна конкретна людина.

Зрештою, не треба забувати й про 
духовну складову, адже здоров’я — 
це не тільки відсутність хворіб, а й, 
за визначенням ВООЗ, „стан повного 
фізичного, психічного та соціяльного 
благополуччя“. Саме в цьому кон-
тексті здоров’я можна трактувати як 
передумову для щастя. Українці, пев-
но, не надто щасливі, бо, як свідчать 
дослідження, найчастіше оцінюють 
рівень духовного здоров’я нашого 
суспільства як низький, а власне 
здоров’я загалом — як посереднє.

Здоров’я всім бажає  
Ірина ШУТКА

у фокусі

Українців стає дедалі менше…
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У нашій країні тютюнокуріння є одні-
єю з основних причин передчасної 

смерти і перевищує летальні випадки від 
СНІДу, алкоголізму та нещасних випад-
ків, разом узятих. Зокрема, смертність 
від ішемічної хвороби серця, зумовленої 
курінням, досягає 30 ― 40%, захворюва-
ність на рак легенів (посідає перше місце 
у структурі загальної онкологічної захво-
рюваности) ― 90%, онкозахворюваність 
будь-якої локалізації — 30%. 

Україна входить у перелік країн з 
високим поширенням тютюнокуріння: 
51% чоловіків працездатного віку у міс-
тах і 60 — 65% — у сільській місцевості, 
за двадцятирічний період кількість кур-
ців серед міських жінок працездатного 
віку зросла з 5 до 20%. Україна має 17 
місце серед усіх країн за кількістю ви-
курених цигарок. Якщо в світі на кожну 
людину припадає в середньому 870 ви-
курених цигарок, то в Україні — 1500 — 
1800, тобто 4,5 цигарки в день, що вдвічі 
перевищує середні світові показники.

Важливо пам’ятати, якщо людина 
викурює 5 цигарок на день, то ризик 
смерти підвищується на 40%, якщо 1 
пачку — на 400%, 2 пачки — на 900% 
(тобто шансів померти в 10 разів біль-
ше). А середньостатистичний курець у 
нашій країні викурює 1 пачку (15 — 20 
сигарет) на день, тобто ризик смерти 
підвищується на 400%!

Найбільше курців серед чоловіків 
у віці 20 — 29 років (60% у містах і 70% 
у селах). Розрахунки показують, що з 
цієї когорти молодих чоловіків 25% по-
мруть передчасно, внаслідок хвороб, 
пов’язаних з курінням, тобто з 3,5 млн. 

молодих людей цього віку 587 тис. не 
доживуть до 70 років.

Багато країн почали замислюватися 
над цією проблемою і досить жорстко 
боротися з проблемою тютюнокуріння, 
наприклад, вводити заборону на курін-
ня у громадських місцях. Антитютюнову 
конвенцію ВОЗ за контролем тютюну 
підписали вже 118 країн світу, і лише у 8 
країнах відсутні закони, що обмежують 
тютюнокуріння.

У 80-і роки виробники сигарет вве-
ли на ринок продукцію з „пониженим 
вмістом смоли“ — різних „легких“ і 
„ультра-легких“ сортів. Водночас трива-
лі дослідження Національного інституту 
раку США довели: кількість передчас-
них смертей, викликаних курінням, не 
змінилося при масовому переході на 
„легкі“ цигарки. 

Робота над „нешкідливими“ цигар-
ками триває. Наприклад, зараз є „дені-
котизовані“ цигарки, при виготовленні 
яких із вихідної сировини витягують ал-
калоїди нікотину, що скорочує кількість 
канцерогенних речовин нітрозамінів, 
але залишаються нітрати. При запа-
люванні цигарки починається реакція 
піролізу і нітрозаміни знову синтезу-
ються. Окрім цього, викурюючи „легкі“ 
сигарети, людина збільшує глибину та 
кількість затягувань (таке форсоване 
дихання швидко призводить до форму-
вання емфіземи легень), а також блокує 
отвори у фільтрі цигарки, що збільшує 
дози нікотину і смоли.

Визначити ступінь нікотинової за-
лежности можна за тестом Фагерстре-
ма.

Ігор ПОПОВ, лікар-уролог

Профілактика як засіб безпеки

Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміні-
страції і Регіональний лікувально-діягностичний онкологічний центр від 28 

березня до 4 квітня 2011 року провели на Львівщині Тиждень профілактики раку 
молочної залози. Захід відбувся на підтримку громадської і мистецької ініціятиви, 
скерованої на вшанування пам’яти співачки, великої української патріотки Квітки 
Цісик, життя якої спинила ця важка злоякісна хвороба.

Як зазначає ГУОЗ ЛОДА, в Україні кожні 30 — 40 хвилин діягностують черговий 
випадок раку молочної залози і практично щогодини від цієї хвороби помирає 
жінка. Запобігти важкій недузі можна, якщо систематично проводити самоогляд 
молочних залоз. Можливість виявити патологію на ранніх стадіях дає маммогра-
фічне обстеження, яке рекомендовано проходити раз на 2 роки у віці після 40 
років, раз на рік — після 50 років. 

У 2010 році на кожні 100 тисяч жіночого населення Львівської области припа-
дало 51,5 випадку раку молочної залози. Майже половину випадків захворювань 
було виявлено під час профілактичних оглядів.

Н. П.

подбай про себе

Ціна за цигаркове задоволення
коротко

21 річницю від дня підняття синьо-
жовтого прапора над будівлею 
міської Ратуші 4 квітня відзна-
чили у Львові. З цієї нагоди у 
Львівській міській раді відбулася 
урочиста сесія. А після неї всі 
охочі мали можливість стати 
свідками урочистої церемонії під-
няття національного прапора над 
Ратушею. 

Герої України Роман Іваничук, 
Борис Возницький, Юрій шухевич, 
степан Хмара у відкритому листі 
до Президента просять надати 
комплексові „Цитадель“ статусу 
національної пам’ятки — мемо-
ріялу міжнаціональної пам’яти. 
Це унеможливить приватизацію 
окремих об’єктів комплексу і 
незаконну забудову унікаль-
ного історичного, природного, 
рекреаційного місця. У роки 
Другої світової війни на „Цитаде-
лі“ розташовувався гітлерівський 
концтабір „Шталаґ-328“, в якому 
утримували понад 280 тисяч по-
лонених різних національностей. 
Половина з них там і загинула.

За даними дослідження асоціяції 
практикуючих психологів, зараз на 
першому місці пріоритетів моло-
ді — зароблені в будь-який спосіб 
гроші, на другому — друзі, і тільки 
третє місце посідає любов. А ще 
п’ять років тому на перше місце 
молодь ставила кохання і почуття, 
друге місце у рейтингу посідали ві-
рні надійні друзі, і третє — матері-
яльний достаток, кар’єра. На думку 
спеціялістів, молодь стала більш 
прагматичною, бо в суспільстві на 
задній план відійшли морально-
етичні цінності.

Благодійна акція „Подаруй дитині 
книжку“ стартувала у Львові 30 
березня. Головна мета цієї акції 
привернути увагу громадськости, 
політичних та громадських діячів 
до проблем інтелектуального, 
культурного та духовного розви-
тку дітей соціяльно незахищених 
категорій. Під час акції планують 
зібрати 100 тис. книжок для 
поповнення бібліотечних фондів 
дитячих будинків, інтернатів та 
приватних бібліотек малозабезпе-
чених сімей. Акцію ініціювала ГО 
„Форум видавців“.

За матеріялами інформаґенцій
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коротко

1 — 3 квітня у Львові відбу-
вався міжнародний конкурс 
українського романсу ім. квіт-
ки Цісик. Журі конкурсу, яке 
очолила Ніна Матвієнко, з 30 
заявок відібрало 13 вико-
навців, з яких 5 — з України. 
Програма заходу складалася 
також із майстер-класу для 
учасників конкурсу, піз-
навальної гри „Незабутня 
Квітка“, дитячого конкурсу 
малюнків та професійної 
художньої виставки. Крім 
цього, відкрито кімнату-музей 
ім. Квітки Цісик у приміщенні 
СШ № 54 й посаджено дерево 
Квітки у Світовому саду укра-
їнства. Завершився конкурс 
гала-концертом, у якому 
взяли участь Ніна Матвієнко, 
Олег Табаков, Василь Лазаро-
вич та переможці конкурсу.

сьогодні, 7 квітня, у клубі „888“ 
(колишня „Лялька“) відбу-
деться концерт львівського 
гурту „стихія“ (колишня „І 
кров по долині“). Цей музич-
ний захід для тих, хто любить 
різну музику — від ліричного 
року з присмаком акустичної 
гітари та сопілки до альтерна-
тивного металу.

У музеї етнографії та худож-
нього промислу відкрито 
виставку „Гротеск у сучас-
ному мистецтві“. Однією з 
характерних її рис є прагнен-
ня поєднати творчі зусилля 
досвідчених художників та 
студентської молоді.

Початок квітня відзначився 
відкриттям ще й кількох 
фотовиставок. Зокрема, у га-
лереї „Коралі“ — експозиція 
світлин Павла Паламарчука 
„Йшов трамвай №…“ — 30 
моментів із життя львів-
ського трамваю. У сусідній 
залі галереї — панорамні 
фото різноманітних куточків 
Европи Андрія Чуя. І в галереї 
„Прімус“ — виставка „Су-
сідка“ — авторський проєкт 
про „іншість“ у часи Другої 
світової війни фотографів 
Тадеуша Рольке і Кріса 
Ніденталя.

За матеріялами інформаґенцій

„Холодноярська ініціятива“ та „Зарваницька 
ініціятива“ реалізовують ідею Юрія Андрухови-
ча і збирають кошти на альтернативну Народну 
премію Василеві Шкляру. До акції долучилися: 
рух „Відсіч“, громадське об’єднання „Пам’ять“, 
Студентський уряд ЛНУ ім. І. Франка. 

Зібрані кошти Василь Шкляр використає на 
зйомки художнього фільму „Чорний Ворон“.

Минулого понеділка Львів вітав пись-
менника Василя Шкляра гучними 

оплесками, вигуками „Слава Україні!“ 
й вистрілами в небо із „Сороки“. Актова 
зала ЛНУ імени І. Франка та площа перед 
університетом стали місцями для діяло-
гу між автором роману „Залишенець. 
Чорний Ворон“ та його читачами.

Україна — в очікуванні змін, україн-
ці — того, хто ті зміни їм забезпечить. Час 
минає, а дива немає… Політикам уже ніхто 
не вірить, зате ще вірять письменникам, 
бо з-під їхнього пера (чи то пак — клавіату-
ри) народжуються слова, які пробуджують 
„дух, що тіло рве до бою“. І важливим стає 
не стільки текст (навіть якщо він справді 
високохудожній!), скільки ідейність, за-
кладена в ньому. Саме такі висновки 
напрошуються, якщо узагальнити останні 
події довкола неприїзду-приїзду до нас 
відомих українських письменників.

Василь Шкляр, виглядало, був дуже 
зворушений прийомом: повнісінька зала 
ЛНУ, біля пам’ятника Франкові зібралися 
сотні людей, там стояв екран, на якому 
демонстрували все, що відбувалося в 
залі. Письменник насамперед передав 
для всієї Галичини вітання із Холодного 
Яру. Після короткого слова про свій ро-
ман („коли почався „шум“, я зрозумів, що 
писав цю книжку недаремно — влучив 
у ціль“) Василь Шкляр перейшов до від-
повідей на запитання із залу й вулиці.

Львів’яни цікавились тим пластом 
проблем, які підняв твір, (не)втручанням 
видавництва у текст, вибором гасла для 
українського національного руху сьо-
годні та ин. Були й особисті запитання 
про віру письменника, його діда, а на-
віть — чи не може він посприяти візиту 
Ліни Костенко до Львова. Але провідним 
мотивом зустрічі було захоплення голо-
вним героєм твору та мужнім вчинком 
автора — відмовою від отримання Шев-
ченківської премії.

Письменник розповів, що роман 
писав довго, бо щоразу відкривались 
нові можливості щодо подачі матерія-
лу. Першим читачем був Ігор Римарук. 
Кінцівку роману довелося залишити 
відкритою — люди не хочуть вірити, 
що герої гинуть, вони лишаються в їхніх 
серцях і продовжують боротьбу.

Тепер Василь Шкляр працює над 
романом про юну отаманку Марусю 
(16-річну Сашу Соколовську), а також 
завершує кіносценарій про останній 
період життя Симона Петлюри в Парижі 
та його вбивство. Кошти, які громада зі-
брала для нагородження автора „Народ-
ною“ премією імени Т. Шевченка (акція 
відбудеться 16 квітня в Холодному Яру), 
підуть на екранізацію „Чорного Ворона“.

Під час зустрічі Василь Шкляр збив 
високий градус пафосности в деяких ви-
ступальників і вкотре довів, що мудре й 
дотепне слово для письменника є його 
єдиною зброєю: „у кожного — особиста 
війна, я веду її словом“. Молодь, на думку 
письменника, мусить обирати власний 
шлях служіння Україні, той, який відчуває, 
що він для неї правильний.

Наталя ЯЦЕНКО

письменник і час

Зустріч із Василем Шклярем 
перетворилася на міні-Майдан

Українці збирають кошти на фільм „Чорний Ворон“

Реквізити для перерахунку коштів
Одержувач: Шкляр Василь Ми-
колайович. Ідентифікаційний 
код: 1878817350. Банк: Приват-
банк. Номер р/р 26202601729257.  
МФО: 305299. ЄДРПОУ: 14360570.
Призначення платежу: благодійний 
внесок.
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30 березня житлово-побутовий 
відділ Колегії  та профкому 

студентів і  аспірантів Львівської 
політехніки у Студентському клубі 
організував „Бардівський вечір“. 
Студентська молодь Політехніки та 
багатьох инших вишів мала можли-
вість продемонструвати свої таланти 
співу та гри на різноманітних музичних 
інструментах. Загалом із музичними 
номерами виступили понад тридцять 
учасників вечора. Також гостями вечо-
ра стали дві музичні групи „Трієст“ та 
„Solve Survivor“.

― Такий захід ми організували впер-
ше, — розповів член житлово-побутового 
відділу Колегії та профкому студентів і 
аспірантів Львівської політехніки, дру-
гокурсник ІБІД Микола Веприк. — Цей 
вечір проходив в українському стилі і 
для всіх присутніх обов’язковою формою 
одягу була вишиванка. Впродовж п’яти 
годин молодь слухала українські пісні 
у найрізноманітніших стилях, бавилася 
в ігри на кмітливість та весело розва-
жалася. 

На початку травня житлово-по-
бутовий відділ планує для студентства 
провести квест „Кав’ярня“.

Н. П.

сакральне мистецтво

З давнини  
до сьогодні
Наближається одне з найбільших 

християнських свят — Велик-
день. крім святої сповіді та 
Причастя можна покласти ще 
одну цеглинку для свого духо-
вного збагачення — завітати 
на виставку у Львівський музей 
історії релігії.

Прикрашання ікон почалося 
ще з часів Київської Русі. Про 
оздоблення місцевих храмів 
княжої доби окладними іконами 
згадується у Літописі Руському. 
Розквіт такого виду мистецтва 
припав на XVII — першу по-
ловину XVIII ст., коли мальовані 
олійними фарбами на дереві 
іконографічні зображення 
Спаса, Богородиці та инших 
святих розміщували на тлі, 
декорованому гравірованими чи 
карбованими орнаментальними 
мотивами. З історії знаємо, що 
у 1695 році видатні українські 
майстри на кошти гетьмана 
Івана Мазепи створили сріб-
ний оклад ікони Чернігівської 
Троїцько-Іллінської Богородиці. 
Це найбільший бароковий оклад 
заввишки 3,45 метри та вагою 
34 кілограми. Він зберігається 
у Чернігівському історичному 
музеї ім. В. Тарнавського.

Фондова колекція ікон з оклада-
ми у Львівському музеї історії 
релігії невелика. Як стверджу-
ють його працівники — це 
лише 38 одиниць. У музейну 
скарбницю вони потрапили 
різними шляхами: одні пере-
дав Львівський історичний 
музей, инші — митниця, деякі 
купили.

На виставці представлено сім 
ікон. Вони ілюструють неабияку 
майстерність і техніку виконан-
ня найрізноманітніших уборів 
для ікон. Ця оздоба називається 
шати або ж оклад. Вона по-
криває майже все зображення, 
нанесене на іконну дошку, окрім 
кількох головних та найбільш 
виразних елементів. Відкритими 
переважно залишаються об-
личчя і руки — для них у шатах 
передбачені отвори. Виставка 
має лаконічну назву — „Оклади 
ікон XVIII — XX ст.“

софія маТВІїВ

Наприкінці бе-
резня у Львові 

презентували кни-
гу про видатного 
львівського будів-
ничого, архітек-
тора, професора 
та громадського 
діяча Івана Левин-
ського.

Автором книги став львівський до-
слідник, історик архітектури Ігор Жук. 
Вона має назву „Львів Левинського: 
місто і будівничий“ та вийшла у ви-
давництві „Грані-Т“. Книга містить 550 
ілюстрацій — це карти, фотографії, 
репродукції, схеми.

Ігор Жук розповів, що про Івана Ле-
винського він збирав матеріял понад два 
десятки років:

― Перший мій матеріял про цього 
будівничого вийшов 18 років тому. Кни-
га, яку світ побачив тепер, звичайно, 
більше наповнена інформацією та до-
слідженнями, зокрема про час, в якому 
він жив, який був Іван Левинський, як 
формувався його світогляд, які були 
стосунки з інвесторами. Наприкінці 

книги є карта із 80 об’єктами будівель 
Левинського, хоч можна було подати 
і 180.

Івана Левинського зараз у Львові 
знають як архітектора, що спорудив 
у місті левову частку будинків кінця 
ХІХ — початку ХХ ст. Це чоловік, який 
одночасно брав участь у будівництві 
міського театру, музею, пасажу Міко-
ляша, готелю „Жорж“. У свої проєкти 
він вносив елементи традицій наці-
онального будівництва Гуцульщини, 
Бойківщини, Наддніпрянщини. У Львові 
будинки, які спроєктував і спорудив 
видатний будівничий, розташовані на 
теперішніх вулицях Генерала Чупринки, 
М. Коцюбинського, Руській, М. Лисенка, 
Ш. Руставелі, С. Бандери, М. Кривоноса, 
проспектах Свободи й Т. Шевченка та 
багатьох инших.

У книжці „Львів Левинського: місто 
і будівничий“ вперше вміщено репро-
дукцію портрету Івана Левинського 
роботи київського художника Фотія 
Красицького, яка зберігалась у Націо-
нальному художньому музеї України і 
датована 1916 роком.

Софія МАТВІЇВ

нове видання

Львів Левинського: місто і будівничий

студентське дозвілля

Бардівський вечір для молоді
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Відповідно до п. 1 ст. 1 розділу ХІХ По-
даткового кодексу України від 2 грудня 
2010 року № 2755-IV (далі — ПКУ), з 1 
січня 2011 року втратив чинність Закон 
України від 23 травня 2003 року № 889- 
IV „Про податок з доходів фізичних осіб“ 
(далі — Закон). 

Однак, фізичні особи, які мають право 
на податковий кредит, повинні надавати 
декларацію про майновий стан і доходи 
за 2010 рік, в якому діяли норми Закону. 

Згідно з підпунктом 5.1.1 п. 5.1 ст. 5 
Закону платник податку за наслідками 
звітного податкового року має право на 
податковий кредит.

Податковий кредит — це сума (вар-
тість) витрат, по суті понесених платни-
ком податку — резидентом протягом 
звітного податкового року, на суму яких 
дозволяється зменшення суми його 
загального річного оподатковуваного 
доходу.

Загальний оподатковуваний до-
хід — це будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню згідно з цим Законом, 
нарахований (виплачений) на користь 
платника податку протягом звітного по-
даткового періоду (п. 1.6 ст. 1 Закону).

Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Зако-
ну платник податку має право включити до 
складу податкового кредиту звітного року 
суму коштів, сплачених на користь закладів 
освіти для компенсації вартости середньої 
професійної або вищої форми навчання та-
кого платника податку, иншого члена його 
сім’ї першого ступеня споріднення, але не 
більше суми, визначеної у пп. 6.5.1 п. 6.5 
ст. 6 цього Закону (у 2010 р. — 1220 грн.), у 
розрахунку за кожний повний або непо-
вний місяць навчання протягом звітного 
податкового року.

Таким чином, відповідно до на-
ведених норм Закону, до розрахунку 

податкового кредиту включається сума 
доходу платника податку, нарахованого 
протягом звітного податкового року у ви-
гляді заробітної плати та сума понесених 
витрат, дозволених Законом на включен-
ня до  податкового кредиту.

При цьому Законом встановлено 
обмеження щодо не перевищення сум 
нарахованого платником податку подат-
кового кредиту понад суму загального 
оподатковуваного доходу, одержаного 
платником податку протягом року як за-
робітна плата.

Закон передбачає повернення плат-
нику податку з бюджету частки податку 
з доходів фізичних осіб, сплаченого ви-
ключно із заробітної плати.

Платник податку, який бажає скорис-
татися правом на податковий кредит, 
повинен подати декларацію про доходи 
та у п.1.1 Розділу I декларації, де зазна-
чити загальну суму заробітної плати, 
одержаної у 2010 році та утриманий з неї 
податок з доходів фізичних осіб.

Витрати, дозволені для включення 
до складу податкового кредиту і які за-
знав платник податку у 2010 році, він 
зазначає у додатках до декларації. При 
цьому, зазначені витрати мають бути 
документально підтверджені.  

Таким чином, фізична особа, яка має 
право на податковий кредит за підсум-
ками 2010 року, при поданні декларації 
про майновий стан і доходи повинна буде 
враховувати норми Закону (розмір суми 
витрат, які були понесені у 2010 році), але 
термін подання такої декларації  визна-
чається відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 
ст. 49 ПКУ, тобто до 1 травня 2011 року.

Відділ масово-роз’яснювальної 
роботи та звернень громадян  

ДПІ у м. Львові

новий проєкт

Інформація +  
музика = 102,1

Перестрибування з радіохвилі 
на радіохвилю — знайти свою 
ефемку, де все збалансоване, 
важко. Врешті-решт такий 
серфінг втомлює, залишаючи 
по собі лише шум у голові. Та 
ось на обрії видніється щось 
новеньке — інформаційно-
музична радіостанція „Радіо 
„24“... Послухаємо?

Перше враження — непогана 
музика. І хоч радіо у доборі 
композицій орієнтується на 
енергійних сучасних чоловіків 
віком 25-45 років, добрі хіти 
кінця 70-х і 90-х років при-
падуть до вподоби й вухам 
инших слухачів. Музичних 
новинок почуємо небагато — 
люди середнього віку люблять 
музику, перевірену часом. 
А от новини тут найсвіжіші і 
подають їх регулярно. Година 
ефіру виглядає таким чином: 
інформація тривалістю від 
5-ти до 15-ти хвилин про най-
головніші події на дану мить, 
дві-три пісні — і знову новини. 
Між ними може бути короткий 
блок реклами (куди ж без 
неї?), а після вечірніх новин 
настає час для дискусій — по-
літики, бізнесмени, митці, 
громадські діячі у прямому 
ефірі висловлюють свої думки 
щодо проблем, котрі хвилю-
ють суспільство.

Свою унікальність радіо бачить 
у поєднанні досвіду засновни-
ків (телерадіокомпанія „Люкс“) 
з новаторським підходом до 
роботи молодих журналістів, 
а також у побудові складових 
ефіру і в наповненні його 
лише продуктом власного ви-
робництва.

Наразі „Радіо „24“ можна зло-
вити у Львові (на хвилі 102,1 
FM), також у Рівному, Луцьку, 
Івано-Франківську та Тернопо-
лі (там — свої частоти). Після 
розробки сайту радіо новини й 
музику слухатимемо он-лайн.

Наталя ЯЦЕНкО

У Львові від 21 березня до 18 квітня 
триває акція профілактики туберку-

льозу та хронічних захворювань органів 
дихання. До цієї акції долучилося й по-
ліклінічне відділення 10 міської лікарні.

― Сьогодні проблема захворювання 
на туберкульоз дуже гостра для України. 
Ця хвороба в нашій державі в 10 — 12 
разів перевищує аналогічні показники 
в инших розвинутих країнах, — наголо-
сила завідувач студентської поліклініки 
Надія Середоха. — Тому закликаю всіх, 

небайдужих до свого здоров’я, пройти 
обстеження та зробити флюорографію. 

Підступність туберкульозу в тому, 
що його перебіг малосимптомний. Тому 
хворі зазвичай звертаються до лікаря 
вже на пізніх стадіях захворювання. 
Найчастішою ознакою захворювання 
є невисока температура (37 — 37,5o), 
яка підвищується надвечір, слабкість та 
швидка стомлюваність. На туберкульоз 
вказує також тривале (більше трьох тиж-
нів) покашлювання.

Наталія ПАВЛИШИН

варто знати

профілактика туберкульозу

Не будь байдужим — обстежся!

Податковий кредит на навчання
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Чемпіонат проходив поряд з Барсело-
ною у курортному містечку Кембрілс, 
на території одного з найбільших 
розважальних парків Европи Порт 
Авентура, який за розмірами поступа-
ється лише паризькому Діснейленду. 
У змаганнях брало участь 238 пред-
ставників з 28 країн Европи, від Еспанії 
і Португалії до Грузії та Ізраїлю.

Виступ львівських лучників можна 
визнати дуже вдалим. Почесне звання 
„Чемпіон Европи 2011 року“ у складі 
команди отримали Маркіян Івашко та 
Юрій Гавелко. Максимально можливе 
досягнення показала студентка ЛНУ 
імени І. Франка Ольга Буліга. Ольга ви-

борола дві золоті медалі і була визнана 
чемпіонкою Европи серед юніорок як в 
особистій, так і у командній першості. 
Близькими до „золота“ були і львівські 
майстри спорту міжнародного класу, 
студент Політехніки Євген Марченко 
та студент Львівського державного 
училища фізичної культури Георгій 
Іваницький. Вони довший час визнава-
лись лідерами змагань, але в підсумку 
задовольнилися бронзовими меда-
лями за командну першість у складі 
юніорської команди. Крім цього, Євген 
Марченко встановив новий юніор-
ський рекорд Европи на дистанції 18 
метрів (592 очка з 600 можливих).

До історичної події можна відне-
сти й отримання львіськими лучни-
ками перших медалей на Чемпіоні 
Европи у дивізіоні — блочний лук. 
Так, Ігор Кардаш отримав срібну 
медаль за особисту першість серед 
юніорів (блочників), а разом з Вла-
диславом Большаковим вони стали 
бронзовими призерами у командній 
першості. Обоє — студенти Училища 
фізичної культури.

Олександр КАЛИНІЧЕНКО,
президент Львівської обласної 

федерації стрільби з лука,
доцент Львівської політехніки

У чемпіонаті України з 
волейболу наші гравці в 

першій лізі достойно пред-
ставили Львівщину, здо-
бувши у фіналі п’яте місце.

На державній спортивній 
арені сезону 2010 ― 2011 
років Львівщину представ-
ляли такі львівські волей-
больні команди: у першій 
професійній лізі — „Бар-
ком“, в аматорській вищій 
лізі — „Політехнік-Барком“, 
„Сокіл-Газовик“ (м. Сокаль), 
„Омега-Булава“, у першій 
студентській лізі — жіноча 
й чоловічі команди ЛДУФК, 
у другій студентській лізі — 
ЛІБЖД.

Першими закінчили 
чемпіонат України волейбо-
лісти першої ліги. Команда 
„Барком“ після попередніх 
ігор отримали право у фіна-
лі боротися за 5 — 9 місця. 
Ігри проходили в Харкові, 
місті, де волейбол розпо-
чав свій розвиток в Україні 
у 1925 році і з того часу 
харків’яни є лідерами в цій 
чудовій спортивній грі.

Перша гра відбулася з 
господарями змагання хар-
ківською командою „Ло-

комотив“ (дубль команди 
супер ліги). Львів’яни зуміли 
у першій партії взяти ініція-
тиву у свої руки і у впертій 
боротьбі за кожний м’яч 
були попереду на 2 очки. 
Після рахунку 14:13 вони під-
силюють тиск на суперників 
і виходять уперед ― 19:15 і 
свою перемогу доводять до 
перемоги в партії — 25:20. У 
другій партії — ігрова пере-
вага на боці господарів. Вони 
стрімко стартували — 5:0, в 
ігрових епізодах діють впев-
нено і закінчують партію 
на свою користь — 25:19. 
У третій партії львів’яни зна-
йшли в собі сили після про-
грашу продовжити боротьбу. 
Результат ― виграш партії 
з рахунком 25:20. Усе ви-
рішувала четверта партія... 
Боротьба біля сітки точилася 
за кожне очко — 5:5, 15:15, 
25:25… І тільки завдяки мак-
симальним зусиллям, „ви-
рвавши“ 2 очки, наші хлопці 
отримали перемогу в партії 
(27:25!) та перемогу в зустрі-
чі — 3:1.

Наступного дня продо-
вжили нашу команду пе-
ревіряти на майстерність, 
фізичну та психологічну 

стійкість господарі змагань, 
цього разу инша харків-
ська команда — ФОВУФК. 
Львів’яни завершують пер-
шу та другу партії впевнено, 
без помилок і перемага-
ють ― 25:21 та 25:19. Третя 
партія — за господарями — 
25:22. Знову четверта партія 
вирішальна для львів’ян. 
Наші хлопці заволоділи іні-
ціятивою з перших ігрових 
моментів, упродовж партії 
були попереду і здолали 
суперника як у партії (25:18), 
так і в зустрічі (3:1).

У завершальні ігрові дні 
наші суперники — команди 
„ВК-Маріуполь“ (м. Марі-
уполь) та ДГМА (м. Кра-
маторськ) не зуміли ні 
техніко-тактично, ні фізично 
й психологічно чинити опір. 
Результат — перемоги зі 
„сухими“ рахунками — 3:0.

П’яте місце — це перша 
ластівка майбутніх перемог 
львів’ян. Уперше за останні 
роки волейболісти Львова 
починають відновлювати 
спортивні традиції минулих 
років, коли львів’яни були 
в Україні серед найсильні-
ших. У закладанні техніко-
тактичної бази, формуванні 

колективу однодумців, який 
скерований на майбутні пе-
ремоги, допомогли тренери 
Михайло Хома та Борис 
Васильків, спонсор Олег 
Баран, ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало. 
Команда планує у сезоні 
2011 — 2012 років боротися 
за перемогу в першій лізі та 
за вихід у супер-лігу.

Спортивну честь Львів-
щини захищали Андрій По-
сікіра (випускник ЛМУ), 
Ярослав Лазарчук (колиш-
ній студент Львівської по-
літехніки), Микола Борис 
(випускник Львівської по-
літехніки, ІЕСК), Володимир 
Пилипів (випускник Львів-
ської політехніки, ІБІД), Олег 
Ратушняк, Дмитро Склярен-
ко (студенти-політехніки, 
ІІМТ), Андрій Шиманський 
(студент ЛНУ імени І. Фран-
ка), Захар Зембіцький (сту-
дент НЛТУ України), Андрій 
Ваврук (випускник ЛДУФК), 
Тарас Охват, Максим Кузь-
мін, Олег Левкут (студенти 
ЛДУФК).

Арнольд ПРОХОРОВ,
ветеран волейболу,

один з перших майстрів 
спорту Львівщини

міжнародні змагання

Від 23 до 26 березня в Еспанії було проведено Чемпіонат Европи зі стрільби з лука у приміщенні. Це перші 
офіційні змагання 2011 року. Наші спортсмени виступили дуже вдало

Львівські лучники стріляють влучно

волейбол

Перша ластівка майбутніх перемог  
львів’ян-волейболістів
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Кросворд
Горизонтально: 
1. Велика земельна ділянка, відведена під спеціяльні техніч-
ні чи продовольчі культури. 6. Напій давньогрецьких богів, 
що зберігав їм вічну молодість і безсмертя. 8. Фахівець, 
що керує підготовкою спортсменів з певного виду спорту. 
10. Трав’яниста городня рослина, вид салату. 13. Заключна 
частина літературного твору. 15. Манера вимовляти слова; 
вимова. 17. Лист через мобільний телефон. 20. Південно-
американський страус. 21. Перо або инша прикраса на 
жіночому капелюшку. 22. Напівкоштовний камінь, різновид 
халцедону. 24. Французький актор, який зіграв роль Фан-
томаса. 25. Різновид бурих водоростей, морська капуста. 
27. Ім’я панни у вірші П. Тичини. 28. Хімічний елемент, 
метал. 29. Група вулканічних островів у Тихому океані, Чере-
пашачі острови. 32. Французький автомобіль. 34. Скошена 
і висушена трава. 36. Міська підземна залізниця. 37. Сяйво 
навколо голови Бога, святих на іконах; німб. 39. Головний 
вугільно-металургійний басейн Німеччини. 41. Те, що не під-
лягає розголошенню, таємниця. 42. Східне єдиноборство. 
43. Заправлене дріжджами рідке тісто. 47. Давньогрецька 
гейша. 48. Руйнування ґрунту та гірських порід водою, 
льодом, вітрами. 49. Група осіб, яка колективно відвідує 
визначні місця, музеї, виставки. 

Вертикально:
2. Море-озеро в Казахстані та Узбекистані, рівень якого 
невпинно знижується. 3. Різновид розважального видо-
вища, де показують акробатичні вправи, дресированих 
тварин, виступи клоунів. 4. Столиця Німеччини. 5. Великий 
хижий птах родини яструбових.7. Бог сонця, творець світу у 
давньоєгипетській релігії. 8. Тип російського літака. 9. Най-
яскравіша зірка у сузір’ї Діви. 11. Частина художнього твору, 
яка становить окрему книжку. 12. Витка рослина, пошире-
на переважно в тропічних і субтропічних лісах. 14. Один 
із керівників Коліївщини. 15. Змагання для трирічних і 
чотирирічних рисистих і скакових коней. 16. Протока між 
Норвегією і Данією. 17. Ортопедична устілка. 18. Апарат 
для виділення вершків із молока. 19. Катання на роликовій 
дошці по асфальту, як вид спорту. 23. Повільний танець 

південноамериканського походження. 24. Легендарний 
володар Фригії, від доторку якого все перетворювалось на 
золото і який мав ослячі вуха. 25. Прилад для визначення 
швидкості судна. 26. Багаторічна витка рослина з їстівними 
бульбами, яка росте в тропіках і субтропіках. 30. Радіоак-
тивний хімічний елемент. 31. Остання літера грецького 
алфавіту. 33. Ансамбль з дев’яти виконавців. 35. Давньоєги-
петська богиня, дружина Осіріса, мати Гора, покровителька 
магії. 36. Спеціяльна піч для виплавляння сталі з чавуну та 
залізного брухту. 38. Усний виклад навчального предмета 
викладачем в університеті. 40. Українська Повстанська Ар-
мія. 43. Роман Жорж Занд. 44. Танцювальний крок. 45. Нота. 
46. Бог війни у давніх греків.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Хай переможе ваш кумир!

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКОхіт-парадВідповіді на кросворд, опублікований у числі 10

Горизонтально: 3. Факел. 4. Отава. 5. Мінарет. 9. Осінь. 
10. „Капітал“. 14. Граната. 15. Арка. 17. Трал. 21. Архіпелаг. 
22. Лепра. 25. Антре. 28. Універсіада. 29. Карета. 32. Нарада. 
36. Лапки. 37. Скаляр. 41. Пастор. 44. Департамент. 45. Ко-
нюх. 48. Онагр. 52. Канделябр. 53. Рота. 56. Каре. 58. Терапія. 
59. Постіль. 63. Іспит. 64. Спартак. 67. Пірат. 68. Факір.
Вертикально: 1. Каштан. 2. Сервер. 6. Ікона. 7. Алібі. 8. Ельба. 
10. Кагор. 11. Прага. 12. Тракт. 13. Лхаса. 15. Аташе. 16. Кухар. 
18. Рулон. 19. Легар. 20. Спа. 22. Лаура. 23. Плісе. 24. Арена. 
25. Аксон. 26. Траур. 27. Еланд. 29. Конус. 30. Рента. 31. Талія. 
33. Алича. 34. Агент. 35. Ампер. 38. Кадик. 39. Люпин. 40. Ре-
ріх. 41. Пуаро. 42. Стека. 43. Остер. 46. Оскар. 47. Юннат. 
49. Наяда. 50. Гарде. 51. Сет. 54. Остап. 55. Аґрус. 56. Капрі. 
57. Рояль. 60. Олімп. 61. Тапір. 62. Литва. 65. Акінак. 66. Трагік.

J J J
Жінка радить подрузі:
― Ніколи не бери чоловіка на показ мод. Це невигідно 

для обох. Ти починаєш мріяти про нову сукню, а чоловік ― 
про нову дружину.

4 квітня на сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua у 
фінал вийшло три композиції. Отже, місце третє посіла 
пісня „Йшов я небом“ від легендарного „Вія“, групи, яка 
якраз святкує своє 20-річчя. За неї проголосувало 7,7% 
наших читачів. На другій сходинці опинилася композиція 
„Їду трамваєм“ — гурт „Гайдамаки“. 15,4% прихильників 
нашого хіт-параду віддали свої голоси за весняні запальні 
мотивчики цієї пісні. А переможцем з ду-у-уже великим 
відривом від решти пісень-конкурентів став „Незнайомий 
брат“ у виконанні групи „Немо“ — 76,9% наших меломанів 
перейнялися щемким патріотизмом пісні.

Ну а приз залишається в редакції. Правда, це аж ніяк не 
є перешкодою для продовження нашого хіт-параду.

За нових учасників можна голосувати до 18 квітня. Про-
цедура ця проста — надсилаєте свій музпрогноз на нашу 
редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua, вгадуєте пере-
можця і отримуєте подарунок! Хай щастить! J
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Великдень разом!
Напередодні Великодніх свят львівська молодь 
має можливість долучитися до акції „Великдень 
разом“, яку організовує Український католицький 
університет. 

Близько трьохсот студентів із Полтави, Харкова, 
Запоріжжя, Донецька, Алчевська, Луганська, Одеси 
та Криму завітають до Львова аби відсвяткувати 
найсвітліший празник — Христове Воскресіння. Усі, 
хто готовий стати учасником акції, а саме прийняти 
на три дні до свого помешкання гостей (від однієї до 
трьох осіб), можуть звертатися за тел. 063-35-66-321 
або 067-29-43-893 — Юрко (еmail: ydidula@ukr.net). 

Докладнішу інформацію можна почерпнути на 
сайті http://velukdenrazom.blogspot.com/.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Львівської політехніки 
висловлює щире співчуття викладачу кафедри Ірині Яросла-
вівні Пастирській у зв’язку з трагічною смертю її

батька.

Дирекція та громадські організації Інституту енергетики та 
систем керування Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлюють глибокі співчуття заступнику 
директора ІЕСК, завідувачу кафедри електричних систем 
та мереж доценту Георгію Миколайовичу Лисяку з приводу 
тяжкої утрати — смерти

матері.
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Пам’яті посестри
28 березня 2011 року раптово 
відійшла в инші світи Оксана 
Барановська — старший науковий співробітник ка-
федри технології органічних продуктів ІХХТ. Для всіх 
нас це було несподівано, адже наступного дня — її 
день народження, готувалися привітати. Ми втратили 
прекрасного фахівця, патріота України і Політехніки, 
людину великого серця, посестру, яка завжди всім 
допомагала, вміла вислухати і порадити. 

Оксана Барановська (Туркевич) народилася 29 
березня 1943 року в інтелігентній родині. Навчалася у 
Львівській школі № 5, яку закінчила зі золотою медал-
лю, а Львівський політехнічний інститут — з відзнакою, 
згодом аспірантуру. Одружилася і виховала двох синів 
патріотами України, добрими християнами.

У 1972 році захистила кандидатську дисертацію під 
керівництвом професора Дмитра Толопка і отримала 
ступінь кандидата хімічних наук. Оксана Євстахіївна 
опублікувала понад 300 наукових праць, а монографія 
„Закономірності синтезу естерів і етерів“, видана 2007 
року у видавництві НВФ „Українські технології“, стала 
вінцем її наукової роботи. Підготувала докторську 
дисертацію, мріяла її захистити. 

Надзвичайно любила квіти, землю, щедро обдаро-
вувала нас насінням і розсадою, які везла з різнома-
нітних поїздок. Добре малювала, грала на цитрі, роз-
писувала писанки, виплітала ґердани, і все це щедро 
дарувала родині, друзям, колегам. Любила поезію і 
часто цитувала вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, 
Івана Франка, Василя Стуса, Олександра Олеся. Знала 
історію свого краю, любила подорожувати і завжди 
відкривала нове не лише для себе, а й для всіх нас. 
Була активною просвітянкою, дуже багато зробила для 
утвердження української мови у Політехніці. Її боліла 
доля України, кожного українця. Національну справу 
боронила як могла.

Ми збережемо вічну пам’ять про Тебе, дорога наша 
Оксано Євстахіївно!

Від Товариства „Просвіта“ — Христина Бурштинська,  
Олена Куриляк, Олена Мацьків

Стань учасником гри!

Спортивно-патріотична теренова гра „Гурби-
Антонівці-2011” триватиме від 30 квітня до 3 

травня у лісовому масиві між селами Антонівці 
на Тернопільщині та Гурби на Рівненщині. Орга-
нізатором гри є ВМГО „Молодіжний Націоналіс-
тичний Конгрес“.

Охочі позмагатися у грі „Гурби-Антонівці-2011“ 
мають зголоситися до 22 квітня 2011 року. 
Аби отримати право на участь у грі, кандидат 
зобов’язаний досконало вивчити Правила і По-
ложення гри, заповнити анкету, написати заяву, 
подати копію паспорта (1 і 2 стор., прописка) та 
ідентифікаційного коду. 

Запис до участи в грі здійснює Оргкомітет (ЦП 
МНК) за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів 
Вал, 9, прим. 4, чи на e-mail: mnk@ua.fm. 

Докладнішу інформацію можна довідатися 
телефоном (044) 234-70-20, факсом (044) 246-47-
83 або на сайті http://gurby.org.ua/.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачену залікову книжку № 092211021, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гринько Марії Олексіївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Турка Володимира Васильовича; 
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Виздрик Наталі Миронівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Микуляк Юлії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Варгаса Василя Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Матковської Наталії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Студент Ольги Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Вільчинської Іванни Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Тимчишин Христини Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Козія Андрія Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Демчишин Олени Олегівни.



Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №110273.

Головний редактор —Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —  
Тетяна ПАСОВИЧ
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
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Редакція послуговується Проєктом нового 
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо  
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Тетяни Пасович.
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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]

Колектив Інституту енергетики та 
систем керування Львівської по-
літехніки сердечно вітає з ювілеєм 
свого директора, професора, за-
служеного діяча науки і техніки

Ореста Юліановича  
ЛОЗИНСЬКОГО.

Міцного здоров’я Вам, щедрої долі, творчих успіхів 
у відповідальній роботі. Хай люблять і шанують 
рідні, розуміють і допомагають у Вашій невтомній 
праці друзі.

Многая літа!

ч. 11 (2731)
7 — 13 квітня 2011

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. с. крушельницької
8 квітня — Гастролі Національної опери України ім. Тараса шевченка 

„Володар Борисфена“ (балет). 18.00.
9 квітня — Гастролі Національної опери України ім. Тараса шевченка 

„Норма“ (лірична трагедія). 18.00.
10 квітня — „Лускунчик“ (балет). 12.00; „мадам Баттерфляй“ 

(опера). 18.00.
13 квітня — „жізель“ (балет). 18.00

Національний академічний драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
7 квітня — „Невольник“. 18.00.
8 квітня — „сільва“. 18.00.
9 квітня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
10 квітня — „криза“. 12.00.
12 квітня — „криза“. 18.00.

камерна сцена
12 квітня — „дама з собачкою“. 16.30.
13 квітня — „Гойдалка на двох“. 17.00.

молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
8 квітня — „Ma-na Hat-ta“. 19.00.
9, 10 квітня — „амнезія, або маленькі подружні злочини“. 19.00.
13 квітня — „Лісова пісня“. Прем’єра. 19.00.

муніципальний театр
10 квітня — „дорога до Вифлеєму“. 12.00; „скандал без антракту“. 

18.00.

Львівський академічний духовний театр 
„Воскресіння“
8, 9, 10 квітня — „Весела корчма“. 18.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
8 квітня — „дюймовочка“. 12.00; „За двома зайцями“. 15.00; 

        „Оскар та рожева пані“. 19.00.
9 квітня — „Олівер Твіст“. 14.00
10 квітня — „малюк і карлсон“. Прем’єра. 12.00; 15.00.
12 квітня — „Русалонька“. 12.00.
13 квітня — „дикі лебеді“. 10.30.

Будинок орґанної та камерної музики
9 квітня — музика великого посту (орґан, вокал). 17.00.



„Прогулянка на велосипеді“ (папір, акварель, 2010 р.)
Іванна Круглій, студентка четвертого курсу кафедри дизайну 
та основ архітектури Інституту архітектури Львівської політехніки


