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Іван Штибель, начальник юридичного відділу Львівської політехніки:

„Весь тягар сімейних клопотів —  
на жіночих плечах“

Якщо раніше чоловік тягнув основну лямку сімейного бюджету, то 
тепер, під час кризи, коли він гостро відчуває проблему працевла-
штування, весь тягар сімейних клопотів — саме на плечах жінки. Їй 
доводиться забезпечувати сім’ю. Багато жінок змушені шукати заробітку на Заході, що, 
зрештою, негативно впливає на дітей, часто розпадаються сім’ї. Це глобальні проблеми, 
які мала б вирішувати держава. Та, на жаль, у нас ці питання навіть не озвучують і не 
обговорюють.

Міркувала і опитувала Ірина ШУТКА

[вАША дуМкА]

Яким є світ сучасної української жінки?
Сучасна жінка вже не задо-

вольняється традиційною 
роллю матері-берегині, 
сімейно-домашній простір 
для неї явно затісний. Вона 
хоче вчитися, працювати, 
керувати, творити… — 
тобто конструювати світ 
по-своєму… Хоче більшої 
свободи і самостійности, 
що, звичайно, аж ніяк не 
означає, що вона потребує 
менше чоловічої уваги та 
підтримки.

впродовж останнього століт-
тя — справді революційного 
для жінки — її образ дуже 
змінився, ускладнився. Вона 
взяла на себе більше прав (і 
відповідно обов’язків). Захоті-
ла підтвердити таку анекдо-
тичну (але, виходить, не до 
кінця самозрозумілу) аксіому, 
що „жінка — теж людина“. 
Все наполегливіше й упевне-
ніше почала ступати на такі 
одвічно чоловічі території, як 
бізнес, політика, наука.

Нині складно уявити, що ще 
сто років тому мало в яких 
країнах жінки були наділені 
виборчим правом. Скажімо, 
у Франції й Бельгії вони 
одержали його щойно в 
1940 роках, в Швейцарії, 
Еспанії й  Португалії — аж 
у 70-х. Узагалі саме в другій 
половині минулого століття 
„проблема жінки“ зазву-
чала на повний голос. І як 
засвідчила практика, рівність 
статей і повноцінна участь 
жінок у всіх структурах сус-
пільства є однією із неодмін-
них запорук його розвитку.

в україні за останні десятиліт-
тя роль і значення прекрас-
ної половини помітно зросли 
і зростають, та, зауважують 
експерти, говорити про 
повноцінну реалізацію 
ґендерної рівности наразі 
зарано. Якщо обидві статі, 
скажімо, мають однакові 
освітні можливости, то в 
таких сферах, як політика чи 
підприємництво, паритету 
ще не досягнуто.

Продовження теми на 11 с. →

Юрій Мацелюх, студент шостого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Ідеальна жінка має розуміти чоловіка“
В Україні на жінок покладено дуже багато: робота, хатні справи, 
море різноманітних обов’язків. Та я гадаю, нашим жінкам треба бути 
трохи спокійнішими, вони часом надто активні, імпульсивні, а то й 
аґресивні. Для мене ідеальна жінка — дбайлива, хазяйновита, вона 
розуміє чоловіка і не створює надуманих проблем.

Лідія Миць, методист сектору планування та інформаційного супроводу на-
вчального процесу Навчально-методичного відділу Львівської політехніки:

„Світ жінки — це середовище, в якому вона 
працює і спілкується“

Світ жінки — це середовище, в якому вона працює, друзі, з якими 
спілкується, захоплення, в яких почувається вільною і задоволеною, 
також її економічне становище. Особисто для мене важить мій вну-
трішній спокій, сім’я (живу переживаннями і мріями своєї доньки). 

Особливого значення надаю міжлюдським стосункам, зокрема ставленню до жінки з 
боку сильної половини: неприємно вражає невихованість, зверхність. Попри все наша 
жінка завжди — і красива, й добра господиня. Їй, може, хіба инколи трохи бракує часу 
на себе, впевнености в собі й усмішок.

Ольга кіндрат, студентка другого курсу Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки:

„Залишатися жіночною непросто“
Українська жінка нині не хоче виявляти дану їй Богом особливість 
бути иншою, а штучно прирівнює себе до чоловіка. Жінка, звичайно, 
має право прагнути успіху в житті, але її покликання — дбати про 
сім’ю, моральність, спокій. Їй треба бути менш амбітною, натомість 

ніжнішою, тендітнішою, бо вона передовсім має викликати захоплення. Намагаюся за-
лишатись жіночною, хоч у сучасному світі це непросто.

Євген Лаврішко, студент п’ятого курсу Інституту геодезії Львівської 
політехніки:

„Бути берегинею сімейного вогнища“
В моєму уявленні жінка насамперед має бути берегинею сімейного 
вогнища. Основна її турбота —діти, їхнє виховання і майбутнє. І 
головна мета в житті — бачити добрий результат цього виховання. 
Важливо також, щоб її любов і опіка згодом поверталися до неї.
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У Стокгольмі та Осло завершився 
110-й Нобелівський тиждень, під 

час якого було названо імена воло-
дарів Нобелівської премії у різних 
галузях. Вручення премій — по 10 
мільйонів шведських крон (один 
мільйон евро) — традиційно з року в 
рік відбувається у день смерти Аль-
фреда Нобеля 10 грудня.

Першими оголосили переможців у 
номінації медицини та фізіології — за 
роботи в галузі імунології (вивчення 
активації вродженого імунітету) пре-
мію присудили трьом ученим, ними 
стали Брюс Бойтлер, Ральф Штай-
нман і Джуліас Хофман. За три дні до 
оголошення цього результату один 
із них (науковець із Канади Ральф 
Штайнман) помер після хвороби (рак 
підшлункової залози). Нобелівський 
комітет, який зазвичай не вручає пре-
мію посмертно, заявляє, що не знав 
про смерть науковця, коли оголошував 
про вручення премії.

Нобелівську премію з фізики цього 
року було присуджено астрофізикам 
Саулу Перлмуттеру, Брайану П. Шмідту 

й Адаму Г. Ріссу за відкриття приско-
рення і розширення Всесвіту під час 
спостережень за далекими надновими 
зірками. Дослідники вивчили більше 
50 далеких наднових вибухів древніх 
зірок і виявили, що їх світло слабкіше, 
ніж очікувалося, — ознака того, що 
Всесвіт, який розширюється, приско-
рюється. Вчені вважають, що причина 
цього — темна енергія. 

Нобелівську премію з хімії отримає 
професор ізраїльського інституту техно-
логій у місті Хайфа Деніель Шехтман ― 
за відкриття квазікристалів. Згідно з ко-
лишніми хімічними канонами, кристали 
завжди „упаковані“ у симетричні візе-
рунки. Проте дослідження Д. Шехтмана 
показали, що атоми в деяких кристалах 
розташовані у неповторній конфіґурації, 
до того ж розташування атомів підпо-
рядковується закону золотого перерізу. 
Створення матеріялів із квазікристаль-
ною конфіґурацією дозволяє отримати 
дивовижні властивості предмета, зо-
крема надзвичайну твердість. 

Лавреатом Нобелівської премії з 
літератури за 2011 рік став шведський 
поет Томас Транстрьомер. За словами 

постійного секретаря Королівської ака-
демії наук Швеції письменника та іс-
торика Петера Енґлунда, Нобелівський 
комітет вирішив віддати літературну 
нагороду одному з найвідоміших по-
етів Швеції ХХ століття за його творчість 
та свіже бачення реальности. За фахом 
Транстрьомер — лікар-психолог, а та-
кож він професійний піяніст.

Нобелівську премію миру прису-
джено трьом жінкам — лавреатами в 
цій номінації стали президент Ліберії 
Елен Джонсон-Сірліф, ліберійська 
активістка Лейма Гбові, а також право-
захисниця з Ємену Таваккул Карман. 
Нагороду присуджено їм за „ненасиль-
ницьку боротьбу за безпеку жінок і за 
їх право на участь у побудові миру“.

Лавреата з економіки (повна на-
зва — премія Банку Швеції в галузі 
економіки імени Альфреда Нобеля) 
оголосили у понеділок, 10 жовтня. Лав-
реатами за 2011 рік стали американці 
Томас Сарджент і Крістофер Сімс за 
емпіричні дослідження причинно-
наслідкових зв’язків у макроекономіці.

Підготувала Т. П.

подія тижня

У Швеції та Норвегії оголосили нобелянтів

ВМГО „Національний сту-
дентський союз“, „Асоці-
ація правозахисних ор-
ганізаторів студентів“ та 
ГІ „Студентський захист“ 
ініціювали проведення 
всеукраїнського студент-
ського референдуму щодо 
кардинальних реформ в 
освітній галузі. Опитуван-
ня проведуть 20 жовтня у 
більш ніж сотні найбільших 
українських університетах. 
Заплановано, що учасни-
ками референдуму стануть 
понад сто тисяч студентів.

Реципієнтам запропо-
нують відповісти на сім 
запитань, серед яких: чи 
знають студенти про роз-
роблену нову редакцію 
Закону „Про вищу освіту“; 
чи підтримують вони норму 
Закону щодо підняття міні-
мальної стипендії до рівня 
прожиткового мінімуму 
(934 гривень); незміннос-

ти плати за навчання для 
контрактників упродовж 
усього терміну навчання; 
прирівнювання вищої осві-
ти, здобутої за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
спеціяліста, до вищої осві-
ти маґістра; забезпечення 
обов’язкового фінансуван-
ня органів студентського 

самоврядування та щодо 
вільного вибору студента-
ми навчальних дисциплін у 
межах варіятивної частини 
змісту освіти. 

Питання організації і 
проведення цього опиту-
вання серед студентської 
молоді обговорили 6 жов-
тня на представницькій на-

раді, яка відбулася у Львів-
ській політехніці. Учасників 
наради, активістів студент-
ських організацій Західної 
України, привітав проректор 
з науково-педагогічної ро-
боти і питань соціяльного 
розвитку Богдан Моркля-
ник. 

Н. П.

молодіжні ініціятиви

Відбудеться студентський референдум
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Упродовж минулого робочого тижня 
у Львівській політехніці проходив 

Другий українсько-грецький симпозіюм 
з механіки руйнування матеріялів та 
конструкцій. На відкритті пленарного 
засідання учасників привітали академік 
Володимир Панасюк, директор Фізико-
механічного інституту НАН України 
(один зі співорганізаторів симпозіюму), 
професор Ґдоутос (Греція), проректор 
Політехніки Дмитро Федасюк.

Зокрема, академік Володимир Па-
насюк наголосив на актуальності у світі 
проблем, винесених на обговорення вче-
ними України, Греції (професор Ґдоутос), 
Франції (професор Плювінаж), Німеччи-
ни (доктор Дітзель), Еспанії (професор 
Торібіо), Угорщини (професор Тот) та 
ин. Регулярно відбуваються міжнародні 
конференції, пов’язані з цією галуззю. 
Зокрема, 2009 року в Україні відбулась 
IV міжнародна конференція „Механіка 
руйнування матеріялів і міцність кон-
струкцій“ за участю президента ESIS 
(Европейського товариства з цілісности 
конструкцій) професора Ґдоутоса. Під 
час цієї конференції домовились, а вже 
у жовтні 2009 року підписали угоду між 
НАН України і ESIS про міжнародну співп-
рацю між ФМІ НАН України, Львівською 
політехнікою та Університетом Демокри-
та (Трейс, Греція).

У рамках цієї угоди в жовтні 2010 року 
відбувся Перший українсько-грецький 
симпозіюм у місті Ксанті (Греція). На дру-
гому симпозіюмі у Львові 4 — 7 жовтня 
2011 року вчені обговорили актуальні 
питання фундаментальних та приклад-
них досліджень з механіки руйнування 
матеріялів і цілісності конструкцій.

― Кожна наукова школа займається 
специфічними проблемами, які актуальні 
для кожної країни, — розповідає старший 
науковий співробітник ФМІ НАНУ Олек-
сандра Студент, секретар Українського 
товариства з механіки руйнування мате-
ріялів (президент — академік Володимир 
Панасюк). — Наприклад, для України та 
Греції спільними в цій галузі є проблеми 
відновлення пам’яток архітектури, мос-
тів; вивчення процесів руйнування газо-
проводів, нафтопроводів. Европейська 
школа (італійська, грецька) мають великі 
надбання в реставрації, розрахунках 
міцности конструкцій, які простояли не 
тільки століття, а й тисячі літ.

Олександра Зиновіївна розповідає й 
про иншу співпрацю з ESIS. Організація 
сприяла тому, що 10 представників Украї-
ни (молодих науковців) мали можливість 
безоплатно взяти участь у конференції 
у Варшаві, присвяченій механіці руйну-
вання наноматеріялів. Ці ж молоді вчені 
брали участь у літній школі з механіки 
руйнування, котра проходила одночасно 
з конференцією. Лектори були з України, 
а також з Польщі, Німеччини й Австрії. На 
думку Олександри Студент, і підтримка 
наукової молоді (щоб вони бачили пер-
спективу розвитку), і можливість актив-
ної співпраці для маститих вчених — це 
дуже важливо.

Один із учасників симпозіюму ― ди-
ректор Інституту інженерної механіки та 
транспорту Львівської політехніки Зіновій 
Стоцько додав, що в тих українсько-
німецько-польських школах, які орга-
нізовують при різних конференціях, 
беруть участь також молоді науковці зі 
Львівської політехніки.

Тетяна ПАСОВИЧ

міжнародні зв’язки

Щоб уникнути руйнування,  
його досліджують усім миром
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20 жовтня завершується конкурс 
на здобуття гранту Львівської 
політехніки. У конкурсі можуть 
брати участь молоді вчені та 
наукові колективи молодих 
учених, які мають вагомий на-
уковий доробок у різних галу-
зях та працюють у Політехніці. 
Вік керівника проєкту та його 
виконавців не повинен пере-
вищувати 35 років на момент 
закінчення конкурсу, керівник 
повинен мати не менше трьох 
публікацій у провідних науко-
вих виданнях або монографію 
за тематикою проєкту, опублі-
ковані за останні три роки. 

в українському католицькому 
університеті вдруге відбувся 
форум Lviv iCamp 2011. „Ця 
подія розрахована на влас-
ників та директорів компаній, 
інтернет-підприємців, інтернет-
маркетологів, власників 
інтернет-магазинів та всіх, 
кому не байдужий інтернет та 
нові технології“, — повідомив 
організатор форуму Ростислав 
Чайка. У форумі взяло участь 
близько 650 учасників і допо-
відачів з усієї України.

Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 
відсвяткував136-ту річницю з 
дня заснування. Окрім чималих 
досягнень у науковій сфері, 
головною подією року для 
університету стало зарахування 
його центрального корпусу до 
переліку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Це дало можливість 
залучити додаткові кошти з 
державного б’юджету на необ-
хідні ремонтні роботи. 

в тернополі обласна організація 
„Молодіжного націоналіс-
тичного конгресу“ 13 жовтня 
проводить акцію „Перепиши 
історію сам“. Її мета — при-
вернути увагу до переписуван-
ня важливих фактів з історії 
України. До участи запрошують 
усіх небайдужих до історії, яку 
вивчатиме нове покоління. На 
подію організатори запросили 
міністра освіти і науки, моло-
ді та спорту України Дмитра 
Табачника. 

За матеріялами інформаґенцій
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Члени комісії, завідува-
чі кафедр, доктори наук, 
професори з вишів Украї-
ни, які готують фахівців з 
комп’ютерних наук, зібра-
лися у Львівській політехні-
ці, щоб виробити загальну 
концепцію стандартів під-
готовки маґістрів зі спеці-
яльностей комп’ютерних 
напрямів. На засіданні про-
звучали різноманітні думки, 
кожна з яких доповнила 
загальне уявлення членів 
комісії стосовно того, яким 
має бути маґістр в галу-
зі комп’ютерних наук. На 
думку тих, хто брав участь 
в обговоренні (а воно було 
доволі бурхливе), маґістри, 
яких готують українські 
виші, мають бути компе-
тентні, грамотні, сучасні, і 
мати перспективу на пра-
цевлаштування не менш 

як на 15 — 20 років. У ході 
обговорення сформовано 
загальну концепцію стан-
дартів підготовки таких ма-
ґістрів.

На засіданні комісії об-
говорено і затверджено 
план підготовки молодших 
спеціялістів, які вливаються 
в бакалаврат „Комп’ютерні 
науки“. Мова, зокрема, 
йшла про нові спеціяльнос-
ті „Обслуговування систем 
баз даних та знань“ й „Об-
слуговування програмних 
комплексів та систем“ в но-
менклатурі підготовки мо-
лодших спеціялістів. Вони 
запроваджуються в Україні 
вперше, тому на засіданні 
було затверджено зміст і 
нормативні дисципліни під-
готовки, а також освітньо-
кваліфікаційні характерис-
тики молодших спеціялістів. 

Після введення стандартів ці 
спеціяльності будуть ліцен-
зовані, акредитовані, відтак, 
розпочнеться підготовка 
молодших спеціялістів. 

Завідувач кафедри ін-
формаційних систем та ме-
реж ІКНІ Львівської політех-
ніки професор Володимир 
Пасічник має надію, що в 
коледжах Львівської полі-
техніки ці дві спеціяльності 
також будуть ліцензовані.

Як відзначив Олександр 
Павлов, чергове засідання 
Науково-методичної ко-
місії провели у Львівській 
політехніці не випадково. 
На його думку „…тут дуже 
кваліфіковані фахівці, по-
рядні, доброзичливі. Чудове 
враження про професуру. 
Саме тому обираємо Львів 
частіше, ніж Київ чи Харків. 
Сюди завжди приємно при-
їжджати“. 

20 вересня розпочався другий 
етап курсів поглибленого ви-

вчення іноземних мов при Інституті 
післядипломної освіти Львівської 
політехніки. Нині до цього проєкту 
залучено студентів усіх інститутів 
університету. Англійську мову вивчає 
315 осіб, німецьку — 27 і французь-
ку — 7.

— Наше навчання розраховане 
на чотири семестри, — каже декан 
курсів підвищення кваліфікації ІПДО 
доцент Богдан Крохмальний. — Най-
перше виявили бажання вчитися у 
нас студенти ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ й ІМФН, 
які опановують IT-спеціяльності. Па-
ралельно із студентами у першому 
семестрі навчалися викладачі та аспі-
ранти Інституту геодезії. Ми готували 
їх за програмою ТАЦІС. Приємно, що 
нашу ініціятиву підтримав ректор 
університету професор Юрій Бобало, 

про поглиблене вивчення інозем-
них мов йшлося на останній Вченій 
раді. Робити це якнайкраще допо-
може нам і створений (на базі ІПДО) 
лінґістично-освітній центр. Властиво, 
він уже готовий прийняти одразу 14 
осіб. Маємо також дві комп’ютерні 
авдиторії і дві авдіоавдиторії. Надалі 
плануємо, окрім своїх викладачів, за-
лучати ще й іноземних. 

— Два роки студенти вивчати-
муть у нас загальну англійську мову 
і ще два роки — спеціялізовану. 
Наразі — це англійська мова для 
бізнесу, комп’ютерної інженерії та 
комп’ютерних технологій, — додає 
начальник лінґістично-освітнього 
центру, старший викладач кафедри 
іноземних мов Мар’яна Захарчук. — 
Окрім політехніків, вчимо й студентів 
з инших вишів Львова. Спочатку вони 
пройшли тестування і вже за рівнем 
їхніх знань ми створили 21 групу з 

вивчення англійської мови (від по-
чаткового — до середнього рівня). 
60-годинна програма навчання за 
семестр коштує у нас 540 грн. і 100-го-
динна — 680 грн. Курси розпочина-
ються о 16 годині, хоча можливі зміни 
за бажанням самих слухачів. 

Курси вивчення іноземних мов 
при ІПДО створили не від доброго 
життя: нині у вишах на ці предме-
ти виділено обмаль годин і навіть 
школярі з добрими знаннями мов 
за час навчання на першому курсі 
втрачають їх, бо приділяють більше 
часу спеціялізованим дисциплінам. 
Програма навчання в ІПДО передба-
чає індивідуальний підхід до кожного 
спудея. Потрібне лише розуміння, що 
без іноземної мови нині не так уже й 
багато досягнеш у житті.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

післядипломна освіта

Досконало вивчити іноземну допоможуть в ІПДО

нові стандарти

Комп’ютерні науки отримають нове дихання

У Львівській політехніці відбулося засідання Науково-
методичної комісії напряму „Комп’ютерні науки“ під 

головуванням декана факультету інформатики й обчис-
лювальної техніки НТУУ „КПІ“, лавреата Державної пре-
мії України, заслуженого діяча науки і техніки, доктора 
технічних наук, професора Олександра Павлова.
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Окрім Олександра Сер-
гійовича, фізика за фахом, 
на зустріч зі школярами 
Калуської гімна зії (Івано-
Франківська об ласть) ви-
рушили представ  ники 
ІКТА — професор кафедри 
інформаційно-ви мірю валь-
них технологій Святослав 
Яци шин, ІТРЕ ― доцент 
ка федри телекомунікацій 
Ро ман Колодій та ІХХТ — до-
цент кафедри хімії і техно-
логії неорганічних речовин 
Андрій Слюзар. 

Ще дорогою до місця 
призначення автобус, об-
клеєний інформацією про 
ІННЦПКО та про Львівську 
політехніку, привертав ува-
гу. А вже на подвір’ї гімназії 
його обступили молодші 
школярі і зазирали всере-
дину: що ж там?

Та наповнення (і люди, 
і прилади) долали таку да-
леку дорогу заради стар-
шокласників — учнів 9 — 11 
класів. Науковці Львівської 

політехніки збирались не 
лише розповісти про на-
прями та спеціяльності ін-
ститутів, котрі вони пред-
ставляли, а й „розкрутити“ 
школярів на філософсько-
інтелектуальну розмову 
про роль освіти й науки 
для успішного майбутнього 
молодої людини, культ на-
уки, престиж вищої освіти, а 
потім — продемонструвати 
кілька наукових експери-
ментів.

Щоправда, через брак 
часу (директор гімназії 
Дмитро Бахматюк обмежив 
тривалість засідання годи-
ною) досліди гімназисти та 
учні СШ № 2 (спеціялізова-
на англійська) міста Калуша 
дивились на екрані, хоч 
ця частина зустрічі, схоже, 
зацікавила їх найбільше. 
Коли офіційно зустріч було 
закінчено, найдопитливі-
ші школярики обступили 
Олександра Захар’яша та 
фізичний прилад — ро-
весник Львівської політех-
ніки, винайдений понад 
250 років тому. Олександр 
Сергійович розповів, як він 
працює та як виглядає екс-
перимент:

― Цей пристрій засто-
совують для забезпечен-
ня правильної акустики 
у великих приміщеннях, 
при виготовленні музичних 
інструментів, якщо хочуть, 
щоб вони добре звучали. 
Кожна куля має свій гео-
метричний розмір. Якби ми 
поставили його у профіль і 
з боку ширших отворів по-
ставили звуковий генератор 
(музичну колонку), а з боку 

вужчих отворів — свічку, то 
коли б вибрали певну висо-
ку частоту, свічка спокійно 
горіла б. А коли амплітуда 
сигналу стає ледь чутною, 
вогонь свічки починає хита-
тись, може навіть згаснути. 
У Львівській політехніці такі 
резонатори вмонтовані у 
стелю на другому повер-
сі біля актової зали. Вони 
підсилюють ту частоту, яка 
найгірше поширюється та 
сприймається людським 
вухом (приблизно 400 — 
500 герц). Перший ректор 
Політехніки вітав першо-
курсників із посвяченням 
у студенти без мікрофона, 
але його всі чули завдяки 
грамотній архітектурі та 
акустиці.

Хлопці мацали латунні 
кулі з отворами, зазирали 
всередину та зацікавлено 
слухали розповідь. Науковці 
розповідали про найцікаві-
ші спеціяльності, особливо 
акцентуючи на приклад-
ному аспекті, тобто засто-
суванні відповідних знань 
на ринку праці. Зокрема, 
Андрій Слюзар, сам родом 
із Калуша, наголошував на 
тому, що колись Калуш був 
містом хіміків, та й тепер 
на ринку праці такі фахівці 
потрібні. Наприклад, Кар-
патнафтохім (колишній Лу-
койл, перед тим виробниче 
об’єднання „Хлорвініл“) 
потребує на роботу багато 
фахівців хімічних спеціяль-
ностей, зокрема, хіміків-
технологів.

Олександр Захар’яш пе-
реконаний, що, скажімо, 
фах фізика розвиває логіку, 

тренує розум. Він навів при-
клад Юрія Ключковського, 
фізика за першою освітою, 
котрий зміг написати фун-
даментальний блок юри-
дичних законів саме за-
вдяки сильному логічному 
мисленню.

Познайомившись із 
учнями назагал, Олександр 
Сергійович запросив їх до 
участи у Малій технічній 
академії наук. Адже для усіх 
секцій МТАН передбачено 
дистанційне навчання для 
школярів, котрі мешкають 
за межами Львова, тобто 
через інтернет. Він розпо-
вів школярам про цікавий 
проєкт, започаткований для 
учнів МТАН, ― історико-
економічно-екологічний 
проєкт „Чисте Побужжя“ 
(про це „Аудиторія“ писала 
в ч. 9 ц. р.), в якому спіль-
но працюють учні різних 
секцій. Школярі отримали 
інформацію для роздумів, 
а політехніки вирушили до 
Львова.

На зворотному шляху 
оригінальна машина при-
вернула увагу ДАІвців. Олек-
сандр Захар’яш уже звик 
до такого. Одного разу до-
рожній патруль їхав за ним 
кілька кілометрів, а тоді 
зупинив, щоб розпитати про 
резонатор, котрий було ви-
дно через заднє скло трей-
лера. І цього разу хлопці 
зі смугастими паличками, 
побачивши, що за кермом 
доктор наук, побажали нам 
щасливої дороги.

Тетяна ПАСОВИЧ,
Львів — Калуш — Львів

профорієнтація

Політехніки відвідали місто хіміків
Коли у Львівській політехніці на вимогу часу було 

створено Інтелектуальний навчально-науковий центр 
професійно-кар’єрної орієнтації (далі ― Центр), „Ауди-
торія“ писала про це та про основні напрями його діяль-
ности. Зокрема, директор Центру, який об’єднує Відділ 
професійно-кар’єрної орієнтації, Малу технічну академію 
наук (МТАН) та Відділ освітніх послуг (трансформувався з 
підготовчих курсів), доцент кафедри фізики ІМФН Олек-
сандр Захар’яш розповідав про таку цікаву форму, покли-
кану допомогти школярам правильно обрати майбутню 
професію, як виїзне засідання. На одне з таких засідань 
напросилась і авторка цих рядків.
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1 липня політехніки розпочали 
дослідження за проєктом „Еду-

МЕМС“ (Розроблення мультидис-
циплінарних моделей МЕМС для 
навчального процесу). У ньому ак-
тивну участь бере кафедра САПР ІКНІ 
Львівської політехніки, яка виграла 
грант у VІІ Рамковій програмі. Її 
фінансує Евросоюз, зокрема проєкт 
Марії Кюрі. Програму розраховано 
на 4 роки — триватиме до кінця 
червня 2015 року.

Мета проєкту — налагоджен-
ня співпраці  між пар т нерами -
учасниками для розроблення спе-
ціялізованих МЕМС-пристроїв, що 
матиму ть мультидисциплінарні 
ефекти (електричні, механічні, тепло-
ві, оптичні та ин.). Він також перед-
бачає розроблення нового маршруту 
проєктування МЕМС, проєктування 
структури, архітектури та компонент-
них зв‘язків для спеціялізованих при-
строїв МЕМС, вибір МЕМС-технології 
для проєктування та моделювання, 
розроблення механічних, електрич-
них, теплових, оптичних та инших 
моделей компонентів для системно-
го та фізичного рівнів проєктування 
МЕМС, моделювання і тестуван-
ня розроблених моделей МЕМС-
пристроїв за допомогою інструментів 
автоматизованого проєктування 
(САПР), проєктування технологічних 
масок для виготовлення розробле-
них пристроїв МЕМС, перетворення 
та підготовка результатів проєкту 
для їх використання в навчальному 
процесі.

— Ми запропонували польським 
партнерам ідею такого гранту, вони 
зацікавилися, підтримали нас і ми 
разом створили консорціум, — роз-
повідає один із співавторів проєкту, 
доцент кафедри САПР Олег Матвійків 
(на світлині). — У нього ввійшли 
шість університетів: кафедра мікро-
електроніки і комп’ютерних наук 
(Лодзька політехніка, Польща), кафе-
дра мікроінженерії і фотовольтаїки 
(Вроцлавська політехніка, Польща), 
кафедра електроніки та інформа-
ційних систем (Університет Гент, 
Бельгія), лабораторія аналізу і архі-
тектури систем (Національний центр 
наукових досліджень, Франція), 
наша кафедра, кафедра системного 

проєктування (КНУУ „КПІ“). Від Львів-
ської політехніки роботу координує 
завідувач кафедри САПР професор 
Михайло Лобур.

В проєкті братиме участь 19 осіб 
професорсько-викладацького складу 
кафедри САПР та 11 аспірантів, які 
спеціялізуються в галузі проєктуван-
ня МЕМС. Для виконання проєктних 
завдань кожен учасник проведе 
спільні наукові дослідження у вишах-
партнерах упродовж одного, двох і 
більше місяців. Це дозволить реаль-
но підвищити кваліфікацію і практич-
ні навички викладачів та аспірантів 
кафедри САПР в галузі проєктування 
сучасних МЕМС-пристроїв.

— Ми вже зустрічалися з партне-
рами, вирішували, які саме моделі 
будемо виготовляти, — продовжує 
Олег Михайлович. — Загалом, пра-
цюватимемо над трьома основни-
ми напрямами: чисто механічними 
МЕМСами, пов’язаними з вібра-
ційними ефектами, тепловими, які 
можуть бачити, скажімо, в темноті 
(цим напрямом дуже активно за-
ймаються в Бельгії) і мікропотоко-
вими, за допомогою яких можна 
буде досліджувати різні рідини, 
гази, домішки тощо. Мікроелектро-
механічні системи (МЕМС) — новітні 
інженерні пристрої — нині широко 
застосовують у різних побутових та 
промислових системах. Особливість 
цих систем (порівняно з відомими 
мікропроцесорами та мікросхема-

ми) в тому, що вони об’єднують в 
собі електричні, механічні, хімічні, 
термічні та оптичні елементи. Можна 
сказати, що вони сьогодні створили 
революцію на ринку мікродатчиків 
та мікромеханізмів. 

Як відзначив Олег Матвійків, ко-
жен з партнерів спеціялізується, при-
наймні, в одній галузі досліджень, 
пов’язаних з МЕМС. Тож проєкт стане 
корисний ще й тому, що українські 
і зарубіжні дослідники матимуть 
змогу попрацювати зі своїми парт-
нерами, а також організувати від-
повідні курси та лекції. Крім цього, 
вони отримають знання з нової пред-
метної галузі, добрий практичний 
досвід, розширять свої професійні 
знання і врешті — можливість само-
стійно робити деякі дослідження в 
суміжних МЕМС-галузях.

Львівські політехніки, окрім того, 
що працюватимуть у лабораторіях 
европейських вишів, ознайомляться 
з обладнанням польських, бель-
гійських лабораторій, технологією 
виготовлення МЕМсів у французькій 
лабораторії в Тулузі, наберуться ве-
личезного досвіду. 

— Нині складно продемонструва-
ти студентам роботу фізичного при-
строю, який, скажімо, спроєктуємо і 
виготовимо на реальній французькій 
технології, — міркує Олег Матвійків. 
— У ході дії проєкту маємо надію 
обладнати на кафедрі свою фізичну 
лабораторію. Наші партнери під-
тримують нас у цих намірах, адже 
така лабораторія сприятиме інтересу 
студентів як до навчання, так і до 
науки. А до того ж, нині існує багато 
науково-дослідних груп, що спеція-
лізуються в якійсь одній конкретній 
дисципліні: мікроелектроніці, мікро-
механіці, мікрооптиці тощо. Проте, 
лише деякі з них, можуть проводити 
дослідження одразу в усіх вказаних 
галузях. А це дуже обмежує і навіть 
перешкоджає успішному розвитку 
МЕМС-технологій в Европі. Тож ми 
об’єднаємо зусилля европейських 
дослідницьких груп для формування 
міжнародної міждисциплінарної гру-
пи, яка працюватиме над проєктом 
МЕМС-пристроїв, що використову-
ють різні фізичні явища. 

Катерина ГРЕЧИН

міжнародний грант

Дослідження мікроелектромеханічних  
систем набирає обертів
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Студент-правник третього курсу 
Тарас Перун став першим головою 

Колегії та профбюро Інституту пси-
хології та права. Обрання очільника 
студентства ІНПП відбулося 27 вересня 
під час звітно-виборної конференції 
Колегії та профбюро студентів цього 
інституту. Участь у конференції взяли 
представники трьох напрямів інститу-
ту ― журналістики, права та психології. 

Головуючим на конференції був за-
ступник голови Колегії та профкому сту-
дентів та аспірантів Львівської політехніки 
Юрій Баланюк. Кандидатами на посаду 
голови Колегії та профкому студентів 
ІНПП були Христина Крет (ПП-12), Тарас 
Перун (ПВ-31) та Юлія Біганич (ЖР-21). 

Кожен кандидат представив свою 
програму, після обговорення яких та 
відповідей кандидатів на запитання 
присутніх, відбулося голосування. 
До команди профбюро інституту 
ввійшли: Юлія Біганич, Маргарита 
Радчук, Ніна Ломпарт, Олеся Рінайло, 
Христина Шажко, Олег Гарасим та 
Василь Гуч.

Слід зауважити, що студенти брали 
активну участь в обговоренні, що за-
свідчило їхнє зацікавлення розвитком 
новоствореного інституту та небайду-
жість до тих, хто буде відстоювати їхні 
інтереси.

Соломія ТУРІЙ, 
студентка групи ЖР-21  
Львівської політехніки

Вечір, присвячений вшануванню 
борця, поета, громадського діяча 

Василя Стуса, відбувся 29 вересня у 
молодіжному кіноклубі „Бруківка“. 

Молодь (зауважу, більшість — 
хлопці), яка зібралася в тісному, майже 
родинному колі (більшість знайомі з 
часу заснування клубу), поділилася 
своїми думками, розповідаючи ким 
для кожного з них є Василь Стус. До 
обговорення долучилася гостя вечора 
відома художниця, дисидентка Сте-
фанія Шабатура, яка була особисто 
знайома з поетом і також відбувала 
заслання у радянських таборах. Пані 
Стефанія розповіла цікаві факти їхньо-
го знайомства, зі слідств і ув’язнення, 
відбираючи найдотепніші моменти з 
їхнього складного таборового життя.

Присутнім продемонстрували 
уривки з фільму-вистави „Стусове 
коло“, в якому поєднано акторську гру, 
пісні на слова Стуса у виконанні сестер 
Тельнюк, вірші у виконанні його сина 
Дмитра та запис голосу самого поета. 

― Такі зустрічі ми організовуємо 
регулярно. Наше об’єднання скерова-
не на відкриття людям нового, певною 
мірою неформального світу кінофіль-
мів, які не потрапляють у кінопрокат. 
Окрім переглядів, ми також обгово-
рюємо побачене, дискутуємо, часто 
запрошуємо в гості відомих людей, які 
діляться своїми думками, — розповіла 
керівник і засновник кіноклубу „Бру-
ківка“ Наталка Панчишин. — Для нас 
найважливіше — створення особливої 
домашньої атмосфери, коли навіть 
новачок почувається комфортно, як 
вдома, в оточенні близьких людей.

Організація діє при Марійському 
товаристві „Милосердя“ (вул. Русь-
ка, 10). Активну участь в організації 
бере Центр лідерства та управління 
при Українському католицькому уні-
верситеті.

Новини кіноклубу можна відстежу-
вати у соціяльних мережах, на сторінці 
об’єднання.

Наталія ПАВЛИШИН

студентське самоврядування

молодіжний кіноклуб

Новий інститут — нова команда

Стусове коло в „Бруківці“
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Щотижня з карти україни зникає одне 
село. Причиною цього, за словами 
фахівців, є міґрація та демографічна 
криза. За останні 20 років сільське 
населення України зменшилося на 2,5 
млн. Зростає кількість населених пунк-
тів, в яких взагалі немає дітей і молоді. 

13 — 16 жовтня в києві, за ініціятиви 
українського молодіжного форуму 
та Національної ради молодіжних і 
дитячих об’єднань РФ, відбудеться 
українсько-російський молодіжний 
форум. Організаторами форуму є 
Міністерство України у справах сім`ї, 
молоді та спорту спільно з Міністер-
ством спорту, туризму і молодіжної 
політики Російської Федерації. 
Основна мета форуму — розвиток 
потенціялу молодіжних громадських 
організацій, розробка і реалізація 
двосторонніх проєктів у сфері моло-
діжної політики між країнами.

9 жовтня ЛОГО „Борець“ у рамках 
фестивалю „Покрова“ організува-
ла повстанський квест „Хрещені 
вогнем“. Завдання гри пов’язані з 
тематикою Української Повстанської 
Армії. Голов на мета заходу — покра-
щити знання молоді з історії бойового 
подвигу свого народу та випробувати 
міцність тіла і силу духу учасників.

у Львівських поліклінічних відділеннях 
з 10 до 21 жовтня проходить „Акція з 
профілактики та раннього виявлення 
захворювань шийки матки та молоч-
ної залози“. Такі акції проходять уже 
п’ятий рік поспіль. Саме завдяки їм, 
на думку медиків, за ці роки спо-
стерігається позитивна динаміка з 
раннього виявлення захворювань 
шийки матки. Лікарі закликають 
жінок проходити обстеження не 
менше одного разу в рік. Виявлення 
захворювання на ранніх стадіях зна-
чно збільшує шанси одужання.

всесвітня організація охорони 
здоров’я дала номер коханню — 
F 63,9, і внесла до реєстру захворю-
вань. Кохання віднесли до психічних 
відхилень, до пункту „Розлад звичок 
і притягання“, після алкоголізму, 
ігроманії, токсикоманії, клептоманії. 
Дослідники з медичного факультету 
Національного автономного уні-
верситету Мексики, вважають, що 
кохання може тривати не більше 4 
років. Це пояснюють фізіологічними 
причинами.

За матеріялами інформаґенцій
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На початку жовтня Все-
українська молодіжна 

громадська організація 
„Національний студент-
ський союз“ спільно зі Сту-
дентським парламентом 
Івано-Франківського на-
ціонального медичного 
університету провели Все-
українську екстремальну 
школу медичної допо-
моги.

З а х і д  в і д б у в а в с я  у 
м. Яремчі та, згодом, на 
найвищій горі України — 
Говерлі. Учасниками акції 
стали понад тридцять пред-
ставників органів студент-
ського самоврядування з 
чотирнадцяти областей 
України. Молодь у рам-
ках екстремальної школи 

отримала навички надання 
першої медичної допо-
моги (зупинка кровотечі, 
фіксація переломів, штучне 
дихання, непрямий масаж 
серця тощо). Тренінги про-
водили дипломовані лікарі 
Львівського національного 
медичного університету 
ім. Данила Галицького та 
Івано-Франківського на-
ціонального медичного 
університету.

У підсумковій резолюції 
школи ї ї учасники зазна-
чили, що загибелі потер-
пілих під час подорожі, 
вдома чи на виробництві 
можна було б запобігти, 
якби люди, які були поряд, 
могли правильно надати 
першу медичну допомо-
гу. Тому необхідно попу-

ляризувати такі заходи 
серед с т удентів вищих 
навчальних закладів. За 
результатами роботи та-
кож розробили рекомен-
дації стосовно активізації 

оздоровчо-профілактичної 
роботи серед студентів.

Анатолій ІГНАТОВИЧ,
аспірант Львівської 

політехніки

Перша гра 1/4 фіналу Відкритої 
телевізійної ліги КВН „Європа“, 

яка відбулася у Львові 9 жовтня, до-
вела ― молодь уміє жартувати. 

У двох частинах ліги КВН змагалися 
по три команди. Кавеенники тради-
ційно демонстрували свої жарти у 
чотирьох конкурсах: візитка, біатлон, 
відео на тему „Пороблено на курорті“ 
та у конкурсі однієї пісні.

У  першій частині  виступили 
дві молоді команди зі Львова — 

„Takato“ (утворилися лише кілька мі-
сяців тому) і „Єталон“ (багаторазові 
призери і переможці різноманітних 
веселих конкурсів) та донецька 
команда „Лжецыц“ (подають себе 
як єдину україномовну команду із 
їхнього регіону). До чести веселих 
та кмітливих зауважу, що жарти 
були пристойні і досить дорослі. 
З цієї трійки у півфінал потрапила 
команда „Єталон“.

Друга частина гри була більш на-
сичена і динамічна. Умілі та досвід-

чені кавеенники із команди „Торнадо 
LUX“ (Берегомет), „Кохана“ (Суми) та 
„От фанаря“ (Ужгород) влаштували 
справжнісінькі перегони — хто кого 
пережартує. Особливо динамічною і 
сильною була візитка та біатлон. Се-
ред сильних найсильнішою вийшла 
команда „Торнадо LUX“.

Наступна гра чвертьфіналу Від-
критої телевізійної ліги КВН „Європа“ 
відбудеться 9 листопада.

Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

Школа медичної допомоги

веселі і найкмітливіші

Конкурс цікавих жартів і високопробного гумору

команда „Єталон“ (Львів) команда „торнадо LUX“ (Берегомет)
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У студентських гуртожитках Львів-
ської політехніки триваються 

ремонтні роботи. 

Нещодавно завершилися гене-
ральні ремонти кухонь та санвузлів 
гуртожитку № 7. Тут повністю пере-
обладнали кухні, включно із заміною 
плиток, замінили каналізаційні та 
водопостачальні мережі, вентиляції, 
вперше над плитками встановили ви-
тяжки. Такий самий капітальний ре-

монт кухонь і санвузлів найближчим 
часом проведуть і в студентському 
гуртожитку № 9.

Масштабні роботи тривають і 
в гуртожитку № 1, де замінюють 
покрівлю. Часткову заміну дверей 
провели у гуртожитку № 3, а з 
дня на день у 5-му студентському 
гуртожитку розпочнеться заміна 
вікон. Наступного року запланова-
но капітальні ремонти гуртожитків 
№ 1 і № 4.

Житлово-побутовий відділ Студ-
містечка провадить активну 

культурно-виховну роботу серед 
мешканців гуртожитків.

Нещодавно з ініціятиви студента 
Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Миколи Веприка реалізува-
ли ще одну давню ідею — ознайом-
лення молоді із культурним життям 
міста. Десятеро студентів на чолі із 
заступником директора Студмістечка 
Львівської політехніки Ігорем Якубов-
ським відвідали концерт камерної 
музики, який відбувався в рамках 
Міжнародного фестивалю сучасної 
музики „Контрасти“ у Львівській об-
ласній філармонії.

― Наступний такий похід планує-
мо організувати в Орґанний зал або 
Оперний театр. Ми не розраховуємо, 
що студенти масово захочуть відві-
дувати такі заходи, головне, щоб 
були ті, кому це дійсно цікаво. Надалі 
плануємо провести опитування між 
охочими культурно розвиватися, щоб 
не обмежуватися лише класичною 
музикою, адже в нашому місті від-
бувається дуже багато різноманітних 
концертів. Культпоходи плануємо 
популяризувати в інститутах через ор-
гани студентського самоврядування, а 
серед мешканців гуртожитків — через 
студентські ради, — розповів Ігор 
Якубовський. 

Нещодавно у клубі „Picasso“ від-
булася студентська вечірка „Я люблю 
Політехніку“. Студенти виготовили 
символіку Політехніки (браслети, фут-
болки з написами „Я люблю Політех-
ніку“), активісти Колегії та профкому 

студентів і аспірантів підготували бу-
клети та прапорці. Співорганізатором 
заходу були також члени профбюро 
ІБІД. Так студенти перетворили зви-
чайну дискотеку на цікавий загально-
університетський захід. Така ж вечірка 
відбудеться в одному з нічних клубів 
Львова на День студента.

Ще однією можливістю культурно 
розвиватися є студентський кіноклуб 
Студмістечка, який вже через тиждень 
відновить свою діяльність. У житлово-
побутовому відділі планують, що 
зустрічі відбуватимуться щочетверга. 
Окрім переглядів телефільмів для сту-
дентів організовуватимуть і тематичні 
зустрічі з цікавими людьми, спеціяліс-
тами в тій чи иншій галузі. Кіноклуб 
перетвориться у дискусійний клуб. 

Ігор В’ячеславович висловив спо-
дівання, що цього семестру роз-
почнеться робота і в туристично-
розважальному напрямку (екскурсії 
Львовом, а за сприятливої погоди — 
поїздки замками Львівщини):

― На жаль, у більшости студентів, 
які живуть у гуртожитках, знання 
Львова обмежуються Стрийським 
парком, де розташований спорткомп-
лекс, корпусом, в якому відбуваються 
заняття, і територією Студмістечка. 
Окремі студенти знають ще площу Ри-
нок і лише тому, що там розташовані 
популярні кафе-бари. Тому ми хочемо 
розширювати їхній кругозір, спільно 
екскурсувати містом, відвідувати те-
атри, музеї, картинну галерею…

Надалі активно буде діяти та роз-
виватися спортивний напрямок. На 
цей семестр уже заплановано ряд 
чемпіонатів та змагань. 

У гуртожитку —  
свої закони

впродовж двох тижнів адміністрація 
Студмістечка Львівської політехніки 
проводила роз’яснювальні зустрічі 
з першокурсниками, які проживають 
у гуртожитках. Головною метою цих 
заходів було ознайомлення студентів 
із правилами проживання у Студміс-
течку.

— На жаль, мушу відзначити, що 
частина першокурсників не цілком 
усвідомлює різницю між школою і 
університетом. Їм здається, що досить 
розкаятися за провину і все буде доб-
ре, в гіршому разі викличуть батьків. 
А насправді, за деякі необдумані вчин-
ки їх можуть виселити з гуртожитку 
або відрахувати з університету, — на-
голосив заступник директора Студ-
містечка Львівської політехніки Ігор 
Якубовський. — Крім цього, свобода 
у їхньому розумінні, переважно зво-
диться до зловживання алкоголем. 

Особливу увагу першокурсникам 
слід звернути на те, що в кожному 
гуртожитку діють оперзагони, служба 
охорони та студради. Також на друго-
му поверсі адміністративного корпусу 
(7 гуртожиток) є спеціяльна скринька, 
в яку кожен може вкинути повідо-
млення про різноманітні проблеми, 
які виникають у гуртожитках. 

Ми закликаємо інформувати нас про 
всі проблеми. Студмістечко Львівської 
політехніки дуже велике і, зрозуміло, 
проникнути в кожну кімнату про-
сто нереально. Тому просимо всіх 
студентів не замовчувати про право-
порушення.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

благоустрій

Ремонтні роботи тривають

не хлібом єдиним правила проживання

Студентське життя —  
змістовне і цікаве

[•] На новій кухні зручно і приємно готувати
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Паритет не в усьому
У політичній царині українські жінки 
набагато пасивніші за чоловіків (в уяв-
ленні нашого суспільства політик — це 
все-таки чоловік); і чим вищий рівень 
керівництва, тим менше там представ-
ниць слабкої статі. Такий стан справ 
називають радянським рудиментом, 
а серед причин вбачають низький со-
ціяльний статус жінок, їх економічну 
залежність від чоловіків тощо. При-
близно таке ж бачення жінки в політиці 
панує в країнах Східної Европи й Азії.

Не все гаразд й у трудовій сфері. Хоч 
прекрасна половина зрівнялася із силь-
ною за рівнем кваліфікації й зайнятости, 
проте ринок праці все-таки ласкавіший 
до чоловіка: його скоріше візьмуть на 
роботу, він швидше просунеться про-
фесійно, в основному він керує, зокрема 
в бізнесі. Тим часом українкам вести 
підприємницьку діяльність куди склад-
ніше, зазначають експерти. Жінкам 
дістаються й менш престижні посади, 
а відтак менші заробітки, які не пере-
вищують й 70% доходів сильної статі.

Крім цього, як відомо, робота для 
жінки зовсім не закінчується о 18.00, 
адже вдома на неї чекає продовжен-
ня. Разом із хатніми справами жінки в 
середньому зайняті різними видами 
робіт майже на 25% часу більше, ніж 
чоловіки. Та як би не було, робота (в 
ідеалі — бажана й високооплачува-
на) для сучасної жінки є неодмінною 
складовою життя. І, звісно, джерелом 
поповнення сімейного бюджету: пере-
важна більшість опитаних громадян 
згодні, що свій внесок у нього мають 
робити і чоловік, і дружина.

У суспільстві також переважає 
думка, що українцям живеться легше, 
ніж українкам: так навесні відповіло 
55,7% опитаних Інститутом Горшеніна. 
Кожен другий упевнений, що більше 
можливостей для самореалізації ма-
ють чоловіки, понад третина — що 
жінки. Більшість вважає, що в Україні 
легше зробити кар’єру чоловікам. Про-
те успішні бізнес-вумен переконують: 
головне для самореалізації — не стать, 
а рівень професіоналізму й бажання.

Сімейне
Звичайно, не для всіх українських леді 
професійна самореалізація є архіваж-
ливою. Понад 20 млн українок під одну 
мірку не підведеш (як відомо, кожна 
жінка — особлива!), проте все-таки 
кілька „типів“ можна виокремити. От 
моя колега, наприклад, виділяє такі: 
жінка, що живе для себе; та, яка по-
єднує сімейні й трудові обов’язки; та, 
для якої основним місцем „роботи“, 
джерелом турбот, але й щастя також, 
є инші, тобто сім’я. Природно, що така 
жінка найбільше енергії вкладає у ро-
дину, повністю підлаштовується до її 
потреб. Взагалі, згідно з результатами 
досліджень, щасливе сімейне життя 
(разом зі здоров’ям і добробутом) 
для українців — серед найважливіших 
життєвих цінностей.

Окрема (і надскладна) тема — 
українська жінка на селі. За висновка-
ми директора МІОК Ірини Ключков-
ської, така жінка у нас — на марґінесі 
життя: вона багато працює, не має 
часу на себе й не має засобів на свій 
хоча б мінімальний розвиток. На жаль, 
актуальною для нашого суспільства 
залишається і проблема насильства в 
сім’ї, якого, за статистикою, зазнає чи 
не кожна п’ята українка.

Кому жити легше?

Сім’я, побут, робота — инколи за цим 
усім жінка, здається, забуває про… 
себе. Таки має рацію ще одна моя 
колега-журналіст (а за покликанням, 
спостережливий психолог), яка каже, 
що у нас жінка здебільшого змушена 

покладатися на себе (хоч сподівається, 
що так завжди не буде), схильна біль-
ше скаржитись на словах, ніж реально 
щось змінювати; а крім цього, порів-
нянно з европейками виглядає більш 
залежною від обставин й різного роду 
суспільних стереотипів.

Як засвідчило опитування со-
ціологічної групи „Рейтинг“, українки 
порівнянно з иншою статтю мають 
більше приводів засмучуватися й хви-
люватися: їх тривожить рівень доходів, 

стан здоров’я, невпевненість у майбут-
ньому, необлаштоване життя дітей, 
власний емоційний стан, а засмучують 
домашні клопоти, самотність і почуття 
безвихідности, тоді як чоловіків — від-
сутність бажаної роботи, нереалізовані 
можливості й таланти.

Ідеальне

Ідеальна жінка… То якась стереотипна 
красуня з телевізора? Чи насамперед 
гарна мама й дружина — такий собі 
надійний тил для чоловіка: саме вона 
вміє створити той конче необхідний 
затишок і надати всьому лад? Чи 
вона має бути розумною й успішною 
в професії? А, може, веселою? Чи все 
вкупі?.. Мабуть, кожен чоловік відпо-
вість по-своєму.

Єдине, що достеменно відомо 
про „смаки“ сильної статі: чоловіки 
зазвичай хочуть, аби їхня кохана мала 
позитивний погляд на світ і переваж-
но негативно ставляться до жіночого 
куріння, вважаючи, що цигарка не 
робить жінку привабливішою. Цікаво, 
але за останнє двадцятиліття жінок-
курців в Україні відчутно побільшало.

А от про яке життя мріє жінка?.. 
Складові її щастя — це, крім сім’ї й 
роботи, здоров’я (своє і близьких) 
й кохання, самореалізація (інтелек-
туальна, творча…) та спілкування з 
друзями, достаток й незалежність, а 
також упевненість у собі й приваблива 
зовнішність. Словом, всього потрохи, 
хоч, звичайно, для кожного віку й 
темпераменту у цьому міксі — свої 
пропорції і свої пріоритети: молодші 
думають про освіту, роботу й амури, 
старші зосереджені на сім’ї, здоров’ї 
та матеріяльних потребах.

Ірина ШУТКА

Головне для самореалізації — не стать,  
а рівень професіоналізму й бажання.

[СуСПІЛьСтвО]
її світ

Неслабка слабка стать
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Нещодавно підльвівське село Лисиничі відзначило своє 600-річчя та 100-ліття з дня освячення пам’ятника 
т. Шевченку. Низка історичних фактів свідчить про те, що ці місця перебувають під Покровом Пресвятої 

Богородиці

[СуСПІЛьСтвО]

Благословенна 
Богом земля

У селі Лисиничі не так дав-
но освятили фігуру Божої 
Матері Покрови. Одухот-
ворене обличчя, піднесені 
вгору руки сніжно-білої 
Покрови — щедропода-
рований витвір лисичанам 
скульптора зі Львова Юлі-
яна Квасниці.  Як твердять 
львівські науковці Богдан 
Якимович та Іван Сварник, 
місце, де споруджено По-
крову, — історичне, зна-
чиме, адже на цих землях 
колись боронилися від 
нападу татарської орди. 
Так, 24 серпня (День нині 
знаменний для українців) 
1675 р. польський король 
Ян ІІІ Собєський з неве-
ликим загоном (5 тис.) 
кінноти і кількома гарма-
тами зумів відігнати від 
Львова 40-тисячну татар-
ську орду. У бою брали 
участь і козаки як вільні 
військові найманці, що 
вправно воювали ледь 
не в усіх країнах Европи. 
Звичайно, не обійшлося 
тоді й без Божого чуда. Як 
переказують, враз над ор-
дою з’явилася чорна хма-
ра, пішов дощ, а згодом 

і закружляв сніг. Татари 
сприйняли це як погану 
прикмету, бо ж Аллах від-
вернувся від їхнього на-
міру, і відступили…

Незаперечним фактом 
є і те, що у Лисиничах, 
неподалік нинішньої фі-
гури Божої Матері (кінець 
Тракту Глинянського), пе-
ребував шт аб Богд ана 
Хмельницького. Гетьман 
України, за свідченнями 
деяких істориків приходив 
сюди двічі (1648 і 1655 рр.). 

Символи України

Мудреці колись казали, 
що радість спонукає на 
добрі діла. Діла добрих 
помножуються. Будували 
в селі дзвіницю, а на за-
лишені гроші 1911 року 
збудували ще й пам’ятник 
Т. Шевченку. Очевидці ли-
шили спогади, про те, що 
на відкритті пам’ятника 
17 вересня 1911 р. впер-
ше в цій окрузі зазвучав, 
підсилений оркестром, 
Національний гимн „Ще 
не вмерла Україна“ та ма-
йоріли синьо-жовті стяги .

Д звіниц я ж пос тала 
у 1908 р. у вигляді забо-
роненого впродовж віків 

прадавнього українського 
Тризуба. Як ще можна було 
тоді инакше себе репре-
зентувати бездержавній 
нації. 

С и м в о л і ч н о  п о б і л я 
Тараса впродовж усього 
століття шуміли, ніби роз-
мовляючи з пробудите-
лем нації, священні для 
України могутні дуби, що 
символізувало міць наці-
онального духу. Їх і поса-
джено, очевидно, разом із 
закладенням пам’ятника. 

Пам’ять  
про героїв

У січні 1919 р. на території 
Лисинич точилися бої за 
відновлення України. Під 
час штурму Чатової скелі 
(414 м над р. м.) просла-
вилися Українські Січові 
Стрільці. У багнетній атаці 
загинуло багато воїнів з 
обох сторін. Українцям 
тоді вдалося відкинути 
поляків від найвищого 
верха, з якого колись, за 
твердженнями історика 
І. Шараневича, й починав-
ся древній Львів Данила 
Галицького. 

Поховано січовиків, які 
загинули в цьому бою, на 
сільському цвинтарі. На Зе-
лені свята Хрест та Тризуб 
на могилі українським воя-
кам прикрашали та прикра-
шають зеленим вінком. На 
сьогодні це ориґінальний 
пам’ятник (побіля Хреста 
складені до неба долоні).

У  1989 р.  о с в я т и ли 
пам’ятник жертвам тота-
літарної системи (воякам 
УПА), який збудовано на 
кошти жителів села. 

Дух животворить

Дух одвічної стихі ї збе-
ріг нас. Пречиста Мати-
По к р о в а н ев ипа д ко в о 
є зас т упницею нашого 

п’ятсотлітнього Козацько-
го лицарського ордену, 
а День Покрови (14 жов-
тня) є Днем заснування 
Української Повстанської 
Армі ї — чи не найжер-
товнішого війська на всю 
тодішню Европу. 

По кр о в а на  у кр а їн -
ській землі і сьогодні не 
пробачить нам зневаги до 
України, втрати духовнос-
ти, українськости та не-
залежности. Пам’ятаймо 
про це.

Олег СЕМЕНИШИН

краєзнавство

Під Покровом Богородиці
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Ця виставка така, як 
цьогорічна осінь ― 

тепла, сонячна, глибока. 
Чисті яскраві кольори 
заворожують настільки, 
що рамки у картин зни-
кають і відчуваєш, яке 
прозоре повітря там, у 
намальованих горах, 
як опадає там листя 
разом із достиглими 
яблуками…

Поповнити свої вну-
трішні ресурси радости, 
оптимізму й доброти за-
вдяки разовому сеансу арт-терапії надає 
змогу галерея „Зелена канапа“: улюбле-
ниця цього закладу — це вже четверта 
персональна виставка — художниця й 
ілюстраторка Ольга Кваша представляє 
двадцять нових полотен, створених за два 
роки. „Ольга росте, ростуть навіть розміри 
її картин, міняється стилістика, — ділиться 
спостереженнями власниця галереї Олеся 
Домарадзька. — У неї казково-ліричне зо-
браження природи, вражає любов до неї“.

Сама Ольга вважає, 
що гори і є такими на-
справді, бо вона ма-
лювала те, що бачила. 
Ми мусимо бути не на 
природі, не над нею, а 
разом з нею, мусимо 
зрозуміти, що люди-
на ― лише маленька 
частинка великого сві-
тового пазлу ― ось таке 
переконання через свої 
картини прагне донести 
до нас художниця.

У творах Ольги Ква-
ші багато світла. Хіба 

диптих „Зимно“ більш приглушений ― у 
ньому все ніби в сірій імлі, нема того 
контрасту, як у „Травах росяних“, „Осені у 
моєму місті“ чи навіть „Мереживі“. Осінь, 
літо, трішки весни й зими ― десь акцент 
на пейзажі, десь — на його окремих дета-
лях. Виставка називається просто — „Жи-
вопис“, хоч назва одного з творів „Там, де 
чекатиму тебе“ пасував би їй найбільше. 
На охочих побачити картини висітимуть-
чекатимуть до 23 жовтня.

Претендент на премію „Оскар-2012“ 
від Німеччини в номінації „Найкра-

щий іноземний фільм“ — документальна 
кінопоема Віма Вендерса „Піна: танок 
пристрасті“ потрапила і на наші екрани. 
Її варто було подивитися хоча б з огляду 
на те, що це перший артхаусний фільм, 
знятий у 3D.

Прем’єра картини відбулася ще взим-
ку на Берлінському кінофестивалі й здо-
була схвальний відгук критиків — її було 
названо „найбільш вдалим фільмом Вен-
дерса за останні два десятки років“. Куль-
товий німецький режисер не просто зняв 
черговий інтелектуально-філософський 
шедевр, а у мистецький спосіб вшанував 
втрату свого давнього друга — легендар-
ну танцівницю і хореографа, засновницю 
жанру танцювального театру Піну Буаш.

Задум фільму Вендерс виношував 25 
років. Піна повинна була ставити запитан-
ня танцюристам, а вони жестами і рухами 
їй відповідати. Однак у 2009 році вона 
раптово померла від раку (через п’ять 
днів після встановлення діагнозу), тож 

після умовлянь її трупи і фанатів режисер 
зважився відновити й змінити проєкт — 
тепер запитання танцюристам задавав 
сам Вендерс. В основу фільму лягли чо-
тири найголовніші постановки Піни Бауш: 
„Кафе Мюллер“ — експресивний танець 
зі столами й стільцями, „Весна священна“, 
яку танцюють на сцені, покритій торфом; 
„Повний місяць“ з величезною скелею на 
півсцени і „Контактхоф“ — балет тілесних 
емоцій. І після перегляду фільму абсолют-
но погоджуєшся з думкою кінокритиків, 
що „Вендерс вміло користується триви-
мірним зображенням (…), з величезною 
любов’ю фіксує кожен рух, кожен подих, 
кожен шелест суконь жінок і кожен жест“.

Суб’єктивно — фільм дуже мистець-
кий, танцювальні постановки передані 
справді об’ємно й красиво, так, що ілюзія 
твоєї присутности в місці зйомки вели-
чезна, однак перших пів години треба 
звикнути до надміру драматизму в самих 
танцях, ввійти, так би мовити, у смак, а 
потім незчутися, що вже… кінець.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Магічний реалізм Ольги Кваші

кінострічка

Про пристрасть — мовою танцю, 
про танець — мовою кіно
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З 1 до 21 жовтня триватиме 
прийом заявок для участи у 
виставці-конкурсі „Львів очима 
молоді-2011“. Цей конкурс, 
організатором якого є студент-
ська рада Львівської національ-
ної академії мистецтв, прово-
дять уже вдруге. Конкурс дасть 
можливість мо лодим митцям 
проявити себе, взявши Львів 
за основну тему своїх робіт. 
Відкриття виставки заплано-
вано на початок листопада в 
приміщенні „Укрсоцбанку“.

XVII Фестиваль „Нове німецьке 
кіно“ відбувся 6 — 10 жовтня. 
Представлено 5 фільмів і 5 
жанрів — від байопіка та іс-
торичної драми до соціяльної 
комедії та документального 
„бойовика“. У цьому році 
географія фестивалю охопила 
сім міст України.

7 — 8 жовтня Одеса, з метою 
поглиблення та розширення 
співробітництва, святкувала 
дні Львова. У програмі урочис-
тостей були театральна вистава 
„Глорія“ театру „Воскресіння“, 
дегустація львівського шокола-
ду, презентація книг про Львів, 
зустріч зі львовознавцем Іль-
ком Лемком, виставка ляльок 
„Ляльковий світ“.

9 жовтня у Львові у Музеї на-
родної архітектури та побуту 
відбувся Фестиваль автентич-
ного мистецтва „веретено“. 
Учасниками фестивалю були 
етнографічні та фольклорні 
колективи із Галичини, Поліс-
ся, Бойківщини, Гуцульщини.

у новому сезоні львівський 
симфонічний оркестр K&K 
Philharmoniker („да капо 
україна“) відсвяткує своє 
десятиріччя. Оркестр заснова-
но австрійським дириґентом 
Маттіясом Ґеорґом Кенд-
лінґером і щорічно виконує 
близько 100 концертів у най-
кращих залах Европи. Оркестр 
розпочне свій ювілейний 
сезон 19 жовтня виступом у 
Національному академічному 
українському драматичному 
театрі ім. Марії Заньковецької.

За матеріялами інформагенцій
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П’єса „Лісова пісня“ Лесі Українки 
серед усіх драматичних текстів пись-
менниці за сто сорок років від часу 
написання зробила чи не найкращу 
сценічну „кар’єру“. Але чи свідчить 
це і про велику кількість інноваційних 
сценічних інтерпретацій? Очевидно, 
що ні, адже загальновідомо, що Леся 
Українка — найменш „прочитана“ як 
драматург і, парадокс, ― найбільш 
сценізована.

Постава „Лісової пісні“ курбасівця-
ми (режисер А. Приходько) — це спро-
ба контраверсійного прочитання, така 
собі провокація нашого сприйняття 
відомого твору. Численні суперечли-
ві відгуки критиків про цю виставу, 
неоднозначність їхніх оцінок (навіть 
власні враження автора цього тексту 
щодо побаченої вистави суперечливі) 
свідчить про те, що провокація думок 
режисерові таки вдалася!

Вистава одразу задає рецепційний 
тон. Ще у своєрідному пролозі до по-
стави виражене прагнення режисера 

зачепити найбільш архетипально гли-
бокі пласти нашої культури. Підкресле-
на лаконічність художнього оформлен-
ня постави (художник Б. Поліщук) та 
використання автентичних пісень і тан-
ків (хореограф Н. Збєря) має не зовніш-
ній (прикрашально-розважальний) 
характер, а є органічно вплетеними 
нитками, що демонструють універсум 
(навіть з поліськими акцентами) міфу в 
усі часи. Підтвердженням цієї думки є 
враження одного з глядачів, професо-
ра лінгвістики кафедри сходознавства 
ЛНУ ім. І. Франка Шітанди-Со (Японія): 
вистава йому дуже сподобалась, вона, 
вважає він, завдяки своїм ритуальним 
типам-маскам нагадує традиційний 
японський театр кабукі, залишаючись 
при цьому твором українського кла-
сика.

Темпоритм першої частини виста-
ви вирішено як містерію, своєрідний 
ритуал-посвячення  глядача у таємни-
цю буття. До того ж Мавка (О. Козаке-
вич) у момент вбивства-жнив Русалки 
(Н. Пархоменко), момент зради своїх 
„лісових звичаїв“ перевтілюється, і ми 
з подивом впізнаємо в ній Килину! 

А ось Лукаша (О. Шарак, М. Береза, 
А. Козак) вирішено у триєдиному 
варіянті: Лукаш-лірик; Лукаш-цинік; 
Лукаш-філософ. Адже Лукаш, як і 
Мавка, теж відступник, шлях його від-
ступництва саме і простежується у 
різних виконаннях впродовж сценіч-
ного життя персонажа, тоді як засо-
бом, що символізує переродження 
Мавки, служить її одяг. Лукаш-філософ 
(А. Козак) уже на завершальному етапі 
розвитку трагедії свого героя вносить 
нові інтерпретаційні барви, адже його 
Лукаш, розуміючи свою та Мавчину по-
рожнечу, через смерть повертає себе 
та її до життя. 

Окремо також варто відзначити 
вдалу акторську роботу в цій поставі 
О. Стефана у ролі дядька Лева. Він вті-
лює образ народного мудреця, який, 
незважаючи на другоплановість цієї 
ролі, вміє з філігранною легкістю три-
мати увагу глядача, слугуючи рушієм 
дії всієї вистави.

Другу дію постави вирішено як 
сучасну побутову драму, що має акту-
алізувати конфлікт спектаклю перед 
нинішнім поколінням глядачів. Але 
така поліфонічність режисерського 
вирішення розриває наскрізну дію 
спектаклю, витворюючи дві цілком 
автономні постави, хоча й поєднані 
однією ідеєю.

Так чи инакше, але „Лісова пісня“ 
на кону Молодіжного академічного 
театру імени Л. Курбаса демонструє 
як лакмусовий папірець те, що ша-
нувальники театру сьогодні готові до 
альтернативних прочитань класичних 
творів.

Оксана ПАЛІЙ, театрознавець

[куЛьтуРА]
театр сучасности

„Лісова пісня“ як альтернатива думок
Про однойменну поставу у Молодіжному академічному театрі імени Леся Курбаса

Після вимушеної перерви ми повер-
таємось до нашого хіт-параду! Отож, 
станом на 10 жовтня результати такі: 
голосування відбувалось неактивно, та 
переможці серед пісень таки є. На сайті 
нашої газети www.audytoriya.lviv.ua 
у фінал вийшло п’ять композицій. Тре-
тє місце посіло „Життя“ від групи „Ан-
дерсон“. За цю пісню проголосувало 
13% наших читачів. На другій сходинці 
опинилося відразу кілька композицій: 
„Вагабунда“ ― гурту „КораЛЛі“, пісня 
„А я летів“, яку виконує „Гуцул Каліп-

со“ і „Зоряна осінь“ Олега Скрипки і 
його „ВВ“. 17,4% прихильників нашого 
хіт-параду віддали свої голоси власне 
за них. А переможцем стала пісня „Тінь 
кохання“ у виконанні групи „Холодне 
сонце“ ― 21,7% слухачів високо оціни-
ли як текст, так і музику цієї енергетич-
но потужної пісні про почуття.

Переможців-вгадувальників і цього 
разу, на жаль, не виявлено. Тож гарні 
призи залишаються у редакції. Але 
то не перешкода нам скласти новий 
список із добрих композицій, тобто 

продовжувати конкурс і чекати на ваші 
версії-прогнози.

За нових учасників можна голо-
сувати до 24 жовтня. Процедура ця 
проста — надсилаєте свій музпрогноз 
на нашу редакційну скриньку info@
polynet.lviv.ua, якщо вгадуєте пере-
можця, то отримуєте подарунок! Щоб 
швидше він потрапив до вас, зазначай-
те хоч якусь мінімальну інформацію 
про себе ― ким ви є, телефон тощо. 
Хай щастить! J

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад
Хай переможе ваш кумир!
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Гандбол — це багато адреналіну, 
сплеск емоцій, можливість про-

явити силу духу і довести собі, чого 
ти вартий. Усе це було продемонстро-
вано на майданчиках Херсона на VI 
Юнацьких спортивних іграх України 
серед команд дівчат 1993 — 1994 
років народження

Звітуватися про підготовку спор-
тивного резерву для збірної команди 
України побажали команди з семи об-
ластей. Регламент змагань охоплював 
два етапи — попередні ігри у групах 
і фінальні ігри. У групах команди ви-
борювали право на виступ у фіналі. 
У першій групі це право завоювали 

збірні команди Херсонської та Дні-
пропетровської областей. У другій 
групі поза конкуренцію були дівчата 
зі Львова. Вони впевнено переграли 
хмельничан — 44:17 та киян — 33:22. 
Другу фінальну путівку вибороли ганд-
болістки Київської области.

У півфіналі львів’янки впевнено 
перемогли представниць Дніпропе-
тровської области — 32:20, а команда 
Херсонської области — киянок — 
27:22. Дівчата з Дніпропетровська, 
зустрівшись згодом із киянками, здо-
були бронзу.

Львів’янки, блискуче виступивши 
у фіналі, вперше за останні 25 років 
стали чемпіонами України. Вихованки 

тренерів Василя Козара і Валентина 
Літовцева продемонстрували свою 
перевагу над господарками змагань 
у фізичній, технічній і тактичній під-
готовці.

Золотими медалями нагороджені 
Леся Смолінг (ЛП, ІГСН), Вікторія Бабій 
(ЛП, ІАРХ), Ірина Стельмах, Елізабет 
Гілязетдінова, Наталя Воловник, Вла-
да Косміна, Олеся Шерстюк (СКУФ), 
Тамара Смбатян, Тетяна Давидчак, 
Раміна Новікова, Ольга Ловина, Ірина 
Філіпчук, Наталя Савчин, Вікторія Сід-
лецька (ЛДУФК).

Арнольд ПРОХОРОВ,
майстер спорту

1. ЛЮБИ СЕБЕ. Не отруюй своє тіло 
тютюном, алкоголем, наркотиками 
та иншими шкідливими речовинами. 
Уникай товариства людей, які себе 
не люблять, — дим від цигарок ще 
більше шкодить оточенню, ніж тому, 
хто курить, а охочі випити переважно 
схиляють до цього заняття й инших. 
Також коли щось купуєш, звертай увагу 
на склад продукту — чим менше там 
всяких „Е“, тим менше шкоди для твого 
організму. Так, життя ― суцільна хімія, 
проте ми вільні, хай по-мінімуму, ви-
бирати її складові.
2. РЕГУЛЯРНО ЗАЙМАЙСЯ СПОР-
ТОМ. Почни з малого — ранкової 
руханки, відмови від користування 
ліфтом і домовлености з друзями піти 
на вихідних пограти на стадіоні у фут-
бол. Потім і до спортзалу та у басейн 
виникне бажання завітати. Хай стиму-
лом для тебе буде усвідомлення, що 
люди, які займаються спортом, краще 
запам’ятовують інформацію, швидше 
вивчають новий матеріял, легше кон-
центруються на важливому. Але без 
фанатизму — спорт має приносити 
задоволення!
3. ЗАГАРТОВУЙСЯ. Незалежно від 
того, яка погода за вікном, періодично 
провітрюй кімнату, в якій живеш чи 
працюєш. Пам’ятай, що повітря у за-
мкнутому просторі, як це не парадок-
сально, набагато більше забруднене, 
ніж надворі. Якщо ввечері над твоїм 
будинком не осідає смог, відчиняй 
кватирку на ніч. Зранку зважся на 

контрастний душ. На перший раз до-
статньо постояти півтори хвилини під 
теплою водою і пів хвилини під ледь 
прохолодною.
4. ХАРЧУЙСЯ ПОВНОЦІННО І ПРА-
ВИЛьНО. Важливо їсти не менше тричі 
на день і вчасно. Споживай розмаїту 
їжу, свіжу, відповідно до сезону, багату 
на вітаміни. Не переїдай. Якщо думка 
про сніданок апетиту не викликає, 
то випий склянку овочевого чи фрук-
тового соку-фреш. Можливо, опісля 
виникне бажання з’їсти сир із ягодами 
або мюслі (ввечері залити пластівці 
кип’яченою водою, зранку додати 
фрукти, горіхи, мед). Найкраща їда 
на ніч, якщо турбує голод — склянка 
кефіру або яблуко.
5. ПИЙ ДОСТАТНьО ВОДИ. Починай 
ранок зі склянки теплої (не гарячої!) 
води з лимонним соком (скибка-дві, 
хто любить кисле — пів лимона) і чай-
ною ложечкою меду. Цей напій дуже 
смачний, багатий на вітамін „С“ і добре 
очищає кишково-шлунковий тракт, 
готуючи його до сприйняття сніданку. 
За день між їдою випивай малими 
порціями не менше 1,5 л чистої води.
6. СТЕЖ ЗА ВАГОЮ. Якщо ти дотри-
муєшся 1 — 5 заповідей, то проблем 
із надмірною вагою, ймовірно, в тебе 
нема. Знай, що захоплення простими 
вуглеводами (а це хлібобулочні ви-
роби, солодощі) та продуктами із ви-
соким вмістом жирів краси не додає, 
а зайвих кілограмів — однозначно. 
Порада для дівчат: не конче купувати 

собі електронну вагу, щодня ставати 
на неї і розчаровано зітхати. Зроби хи-
тріше: вибери у магазині гарне плаття 
того розміру, який хочеш носити, і пра-
цюй над собою. Омріяне плаття буде 
щомісячним еталоном твоїх успіхів і 
врешті-решт нагородою за старання.
7. ЧАСТІШЕ ГУЛЯЙ НА СВІЖОМУ 
ПОВІТРІ. Парк, ліс, озеро — нагода 
відчути себе частиною природи, очис-
тити легені від міської автомобільної 
загазованости й пилу, дати очам від-
починок від комп’ютера. Вилазка в 
гори — ще й корисне фізичне наванта-
ження з елементами загартовування. 
Прогулянку можна урізноманітнити 
спортивними розвагами — ролики, 
бадмінтон, фризбі.
8. ДОТРИМУЙСЯ РЕЖИМУ ДНЯ. Пла-
нуй не тільки роботу, а й відпочинок. 
Це дасть змогу встигнути більше зро-
бити й при цьому уникнути дистресу. 
Лягай спати і вставай відповідно до 
своїх біоритмів. Спи не менше 7 — 8 
годин, бо у того, хто хронічно недо-
сипає, знижується імунітет і настрій.
9. СТЕЖ ЗА СВОЇМ САМОПОЧУТТЯМ. 
Раз на рік проводь повний медичний 
огляд, а при перших симптомах хворо-
би звертайся до лікаря. І не забувай — 
профілактика дешевша, ніж лікування.
10. БУДь ОПТИМІСТОМ! Навіть якщо 
ти робиш усе, що написано вище, але з 
кислою міною, ти все одно вкорочуєш 
собі життя. Висновок? Отож бо — J!

Наталя ЯЦЕНКО

юнацькі спортивні ігри

здоровий спосіб життя

10 заповідей, аби жити до 100

Львівські гандболістки — „золоті“
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Частина перша. 
Задоволення

Мені ще у школі говорили 
що я „розсіяна людина“. Ці-
каво, а як можна „розсіяти 
людину“? Що вона буде під 
час цього відчувати? Але за-
раз не про мене. Я розкажу 
вам про Френка. Чому таке 
ім’я дивне, неукраїнське? 
Так називали персонажа 
актора Джейсона Стетхема 
у фільмі „Перевізник“, і ще 
тому, що таке ім’я кроли-
ка. Френк любить жити. 
Френк боїться смерти. Цей 
хлопець звичайний. Він не 
занадто сильний чи розум-
ний, не надто привабливий. 
Чимось він схожий на мене, 
але Френк має одну пере-
вагу наді мною: він точно 
виживе…


― Френку, ходи сюди!
Хлопці йшли парком, 

уздовж стіни, до спортив-
ного майданчика, де на 
них чекали одногрупники, 
розминаючись перед фут-
больним матчем і водно-
час весело обговорюючи 
минулі вихідні. О, минулі 
вихідні! День Студента! 

Хоч у той день за вікном 
було лише 5 градусів тепла 
за Цельсієм, та в компанії 
друзів Френка було гаряче. 
Та про це згодом...

― Френ, як тобі Джес-
сіка? Я бачив, як вона ди-
вилася на тебе. Ти з нею 
був тоді? 

― Блін, Джейсоне, я ж 
просив не називати мене 
так! Звучить, як ім’я повії...

― Соррі. Добре, не буду. 
Ну то як там Джессіка?

― Як-як? Нічого! — 
Френк не любив показувати 
своїх емоцій. 

― Як нічого?! Найкраща 
дівчина гуртожитку гово-
рить що ти „класний“, цілий 
вечір ти пропадаєш, цілий 
вечір її нема, ти „забиваєш“ 
на своїх побратимів, щоб 
сказати „нічого“?

― Я сказав, що не хочу 
про це говорити! 

Насправді Френк просто 
не знав що відповісти. Знає-
те, як воно? Ніби все просто, 
та однаково щось не так, 
ніби тобі цього хочеться, 
але щось заважає. Чи може, 
навпаки, допомагає? 

Х лопці  під ійшли до 
спортивного майданчика, 
швиденько перевдягну-
лись, і влились у футбольні 
пристрасті, котрі вже ви-
рували на повну...

Ще до шостої години ве-
чора Френк разом із Джей-
соном були вже у своїй 
кімнаті гуртожитку №8. 
Весело попиваючи чай, 
заїдаючи його щойно вкра-
деним, „дефіс“ позиченим, 
у сусідів печивом, хлопці 
обговорювали „найкращий 
матч за останні роки“. Я 
думаю, ви розумієте, про 
що я. Хлопці, є хлопці. І, 
звісно, кожен хоче у чомусь 
показати свою перевагу. 
Звичайно, це добре. По-

гано, коли цю перевагу 
хлопець хоче показати са-
мому собі...

― Мда... Останній твій 
гол був просто шикарним! 
„Сольний“ прохід і прокат 
м’яча поміж ніг голкіперу! 
Але ти ще не розповів мені 
про Джессіку.

― Ну добре! Так, вона 
хороша дівчина, все при 
ній. У нас був просто „від-
падний“ вечір. Ми були в 
кафе, потім гуляли містом. 
Переважно вона розказу-
вала, я слухав. Шикарна 
дівчина!


На годиннику рівно 

восьма вечора. Френк з не-
терпінням чекає біля входу 
в студентське містечко. 
Мабуть, не варто говорити, 
на кого чекає Френк. Його 
посмішка говорить про те, 
що він чекає на дівчину, 
і, напевно, вже „свою“ ді-
вчину. 

Через десять хвилин 
парком ішли двоє. Тоненькі 
пальчики Джессіки міц-
но стискала сильна рука 
Френка. Джессіка впевне-
на, що ця рука не відпустить 
ї ї доти, доки вона цього 
сама не захоче. Все було 
як у казці! І, можливо, саме 
він — її принц. Можливо, 
цей патлатий брюнет і є її 
„коханням“. Вчора він був 
таким романтичним... Він 
був ангелом! А їй завжди 
казали, що ангел — вона, 
отже це кохання двох спо-
ріднених душ.

― Френ, я й не думала, 
що ти такий... Я ніколи не 
думала, що ти звернеш на 
мене увагу.

― Чому ж не зверну? 
До того ж, мені подобаєть-
ся, як ти мене називаєш. 
Звучить як ім’я впевненої 

в собі людини. У тобі пере-
плітається все, чого прагне 
бачити кожен нормальний 
хлопець. 

― І ти також?
― А хіба я не нормаль-

ний хлопець?
Джессіка зупинилась і 

глянула на Френка. На її ми-
лому личку з’явилася мила 
усмішка щирої дівчини. 
Таке неможливо зімітувати. 
Таке неможливо підробити.

Ф р е н к  р о з у м і в с я  в 
усмішках. Так, він любив 
усмішки. О, як він любив 
усмішки! Він любив усміш-
ки, як маски. Він їх розумів 
як маски. Для себе. А тут 
йому подобалося, як усмі-
хається ця дівчина. 

Вони обнялися і їхні губи 
злились у пристрасному по-
цілунку. Поцілунку, котрий 
заставив частіше битися 
їхні серця, а не просто пе-
реганяти кров. Поцілунку, 
котрий перехопив дихання 
і затуманив розум. 

Для дівчини дуже важ-
ливий перший поцілунок. 
Так мені сказала одна моя 
добра знайома. І я їй вірю. 
Я перевіряв. Ніби правда. 
Для Джессіки правда. І ця 
правда проявилася в закри-
тих очах і голові Джессіки 
на Френковому плечі.

― Ой Джесс, я зовсім 
забув! Я ж обіцяв Джей-
сону! Мені потрібно йти. 
А я так хочу ще побути з 
тобою. Ну нічого, ми це ще 
надолужимо. Гадаю, навіть 
завтра. Тоді домовились. О 
тій самій годині, на тому ж 
місці. Я чекатиму...

Володимир АНДРІЄНКО,
студент третього курсу 

ІКНІ Львівської політехніки

Продовження  
в наступному числі.

проба пера

Нарцис

володимир Андрієнко навчається на третьому курсі Інституту комп’ютерних наук та інформаційних техно-
логій Львівської політехніки. Але крім новітніх технологій, він цікавиться сучасною світовою художньою 

літературою і пробує себе в журналістиці та художній прозі. у його творах відчутний хист до психологічного 
аналізу, небайдужість до проблем молоді і сьогодення загалом. Сьогодні ми розпочинаємо публікацію опо-
відання „Нарцис“, яке, сподіваємося, викличе зацікавлення наших читачів
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Горизонтально:
1. Український на-
родний багатострун-
ний музичний інстру-
мент. 3. Письменник, 
який у своїх творах 
зображує фантастич-
ні сюжети. 5. Най-
довша хорда кола. 
7 .  Портовий ван-
тажник. 9. Заразна 
шкірна хвороба, яку 
викликають кліщі. 
10. Дика свиня, вепр. 
12. Український ком-
позитор. 14. Збройні 
сили фашистської Ні-
меччини. 16. Поряд-
кове число предмета 
серед инших одно-
рідних. 17. Умовна 
скорочена назва ра-
діолокаційної стан-
ції, радіолокатора. 
18. Роман Г. Тютюн-
ника. 19. Найвища 
гора на грецькому 
острові Кріт. 20. Місто в Італії, де від-
бувалися ХХ Зимові олімпійські ігри. 
22. Найвища мета, до якої прагнуть 
люди. 23. Музичний знак у вигляді 
дужки з крапкою для подовження 
звучання ноти або паузи. 24. Титул 
керівника уряду Австрії та Німеччини. 
26. Порода мисливських собак. 27. Кон-
центрований розчин якоїсь речовини. 
29. Спортивний снаряд для кидання, що 
складається з металевого ядра з тросом. 
30. Перетворення, зміна, нововведення 
в якійсь сфері суспільного життя, які не 
знищують основ існуючої структури. 
31. Спортсмен, який займається водним 
спортом на вітрильних суднах. 32. Фут-
ляр з речами для туалету, для шиття. 

Вертикально:
1. Друкована стандартна форма якогось 
документа, яку заповнюють конкрет-
ними даними. 2. Рослина, з якої мек-
сиканці роблять горілку. 3. Світильник 
на держаку, смолоскип. 4. Камера, в 
якій можна змінювати температуру і 
тиск повітря за заданими режимами. 
5. Позбавлення права спортсмена брати 
участь у змаганнях. 6. Столиця Марок-
ко. 7. Учасник демонстрації. 8. Таран у 
вигляді голови якої-небудь тварини на 
носовій частині давньоримського вій-
ськового судна. 10. Витесаний камінь 
для кладки стін. 11. Політичне і правове 
становище держави, яка не бере участи 
у війні й зберігає з воюючими держа-

вами мирні відносини. 13. У буддизмі 
стан найвищого блаженства людської 
душі, яка звільнилася від безперервних 
перевтілень; повна внутрішня гармонія. 
15. Дев’ятий місяць за мусульман-
ським календарем, упродовж якого не 
можна їсти й пити від сходу до заходу 
сонця. 21. Невелика хижа тварина з 
цінним хутром. 22. Магометанська ре-
лігія, мусульманство. 23. Мандрівний 
чернець-індуїст, що дав обітницю жити 
з жебрацтва; дервіш. 25. Круглий згор-
ток паперу, шпалер, тканини. 27. Біла 
тканина, натягнута на раму, на якій 
демонструють фільми. 28. Скам’яніла 
викопна смола хвойних дерев; бурштин.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

[ПЕРЕРвА]

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 28

Горизонтально: 7. Мамалига. 8. Перис-
коп. 9. Діядема. 11. Розарій. 12. Руссо. 
15. Ангара. 16. Катіон. 17. Проміле. 
20. Лексика. 24. Базука. 25. Нерест. 
26. Сонце. 28. Кабінет. 29. Легенда. 
30. Акваланг. 31. Діяпазон.
Вертикально: 1. Лабіринт. 2. Кандидат. 
3. Ягуар. 4. Ребро. 5. Естафета. 6. Робін-
зон. 10. Іслам. 13. Капелан. 14. Ікебана. 
18. Байдарка. 19. Дублікат. 21. Свінг. 
22. Променад. 23. Ескадрон. 26. Стенд. 
27. Елвіс.

наш календар
14 жовтня — Покрова Пресвятої 
Богородиці.
16 жовтня — День працівників 
харчової промисловости.
17 жовтня — Міжнародний день 
боротьби з бідністю.

Пам’ятні дати
13.10.1865 — помер Петро Гулак-
Арте мовський, український поет, 
байкар.
14.10.1942 — створення Україн-
ської Повстанської Армії (УПА).
15.10.1814 — народився Михайло 
Лермонтов, російський поет, ав-
тор романтичних поем „Мцирі“, 
„Демон“.
15.10.1895 — народився Воло-
димир Ґжицький, український 
письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук 
аґента КГБ загинув Провідник ОУН 
Степан Бандера.
16.10.1596 — початок Берестей-
ського собору, який проголосив 
унію (союз) Православної Церкви 
в Україні з Римським папським 
престолом.
16.10.1903 — помер Михайло 
Обачний (Косач), український 
письменник i перекладач, брат 
Лесi Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бор-
дуляк, український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили 
Товариство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей 
відкрив явище електромагнітної 
індукції.
17.10.1936 — народився Іван 
Драч, український поет і громад-
ський діяч.
17.10.1990 — на Майдані Неза-
лежности в Києві закінчилося 
голодування студентів, які до-
моглися від Верховної Ради УРСР 
ухвалення постанови про вико-
нання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську 
Національну Раду у Львові.
18.10.1945 — заснували Ужгород-
ський університет.
18.10.1990 — український наці-
ональний прапор замайорів над 
Львівською політехнікою.
18.10.1845 — народився Юліян 
Медведський, славетний україн-
ський науковець, якого три рази 
обирали ректором Львівської 
політехніки.
19.10.1648 — облога Львова ко-
зацькими військами та здобуття 
Замку пiд проводом Максима 
Кривоноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „русь-
ких учених“ у Львові.
19.10.1854 — народився Сергій 
Васильківський, відомий україн-
ський живописець.
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Якщо ти громадянин Украї-
ни, навчаєшся у 8, 9 або 10 
класі, народився у період 
з 1 січня 1995 до 15 липня 
1997 рр., вивчаєш англійську 
мову — маєш можливість 
стати учасником „Програми 
обміну для майбутніх лідерів“ 
(Future Leaders Exchange). 
Зголошуватися можуть й учні 
з обмеженими фізичними 
можливостями (зокрема 8 ― 
11 класів, народжені в період 
з 15 березня 1994 року до 15 
липня 1997 року). 

Програма FLEX дає можли-
вість упродовж року безплат-
но навчатись у США (прожи-
вання в американській сім’ї). 
Вона фінансується урядом 
США й адмініструється в Укра-
їні організацією „American 
Councils”. Для участи у програ-
мі 2012―13 навчального року 

буде відібрано 200 фіналістів 
з України.

Тестування претендентів 
на участь у програмі відбу-
деться у Львові за адресою 
вулиця Кос-Анатольського, 10, 
СЗОШ № 93: для школярів з 
области — 15 жовтня о 9.00, 
для школярів з міста — 
16 жовтня о 9.00.

На тестування потрібні 
ориґінал свідоцтва про наро-
дження; підписану учасником 
та одним із його батьків згоду 
на обробку персональних да-
них (цей документ необхідно 
завантажити з вебсайту www.
americancouncils.org.ua), фо-
токартку 3×4. Більше інформа-
ції — на www.americancouncils.
org.ua або http://vkontakte.
ru/club11314235, а також за 
телефонами (044) 289 39 52, 
(044) 289 39 53.

З 1 липня 2010 р. згідно із Законом Укра-
їни „Про внесення змін у Закони Украї-
ни „Про Державний бюджет України на 
2010 рік“ і „Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування“ 
підприємці-спрощенці мають спла-
чувати страхові внески в розмірі, не 
меншому за мінімальний. Водночас 
із 1 січня 2011 року набув чинности 
Закон України „Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціяльне страхування“, 
і підприємці-спрощенці мали вже 
сплачувати єдиний внесок. До того 
ж перерахунок коштів у Пенсійний 
фонд та Фонд страхування на випадок 
безробіття є обов’язковим. Але щодо 
цього питання постійно дискутували 
пенсіонери та інваліди, які займаються 
підприємницькою діяльністю.

Відтак, зі серпня 2011 року набрали 
чинности норми Закону України „Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких инших законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового кодексу 
України“. Відповідно до них фізичні 
особи-суб’єкти підприємницької діяль-
ности, які обрали спрощену систему 
оподаткування, та члени сімей цих 
осіб, які беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяльности, 

звільняються від сплати єдиного вне-
ску, якщо вони є пенсіонерами за віком 
або інвалідами та отримують відпо-
відно до закону пенсію або соціяльну 
допомогу. 

Такі особи можуть бути платни-
ками єдиного внеску виключно за 
умови їх добровільної участи у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціяльного страхування. Враховуючи, 
що страховий стаж особам для призна-
чення пенсії обчислюється в місяцях, 
зазначені вище платники, починаючи 
з серпня 2011 року, не мають обов’язку 
щодо сплати єдиного внеску в розмірі 
не менше мінімального страхового 
внеску. Тобто пенсіонери та інваліди, 
які здійснюють підприємницьку ді-
яльність на спрощеній системі опо-
даткування, не зобов’язані платити 
соцвнесок до Пенсійного фонду.

Крім цього, всім підприємцям-
„спрощенцям“ незалежно від того, 
є вони пенсіонерами чи інвалідами, 
варто знати і те, що зі серпня 2011 
року фінансові санкції (штраф, пеня) 
та адміністративні стягнення, а також 
примусові стягнення органами ви-
конавчої служби за несплату внесків 
на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування фізичними 
особами-суб’єктами підприємницької 

діяльности, які обрали особливий спо-
сіб оподаткування, не застосовуються. 
Маємо на увазі штрафні санкції за 
несплату соціяльних внесків до ПФУ 
за третій та четвертий квартал 2010 
року. Суми зазначених фінансових 
санкцій, нараховані органами Пенсій-
ного фонду України, але не сплачені 
фізичними особами-суб’єктами під-
приємницької діяльности, які обрали 
особливий спосіб оподаткування, під-
лягають списанню. Варто наголосити, 
що ця норма стосується лише санкцій 
щодо внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування і не 
стосується санкцій за несплату єдиного 
внеску, який в Україні запроваджено з 
1 січня 2011 року. 

Таким чином, підприємці-спро-
щенці ― пенсіонери за віком та інвалі-
ди мають сплатити суми єдиного вне-
ску за період із 1 січня до 1 серпня, а з 
1 серпня вони вже не мають обов’язку 
щодо його сплати. Граничний термін 
сплати єдиного внеску за 2011 рік ― 
до 20 січня 2012 р. До цієї дати санкції 
до платників не застосовуватимуть. 
Проте, авансові платежі з єдиного соці-
яльного внеску слід платити щомісяця.

Управління ПФУ 
в Залізничному районі м. Львова

Приємні новини для підприємців-„спрощенців“

На навчання — у США
експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток ВЕ № 807664765, виданий 
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шпитального Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Доброволь-
ського Максима Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Задорожної 
Наталії Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Голіяна Богдана 
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Брух Христини 
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Демедюка 
Ярослава Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хоми Роксоляни 
Миронівни;
утрачений студентський квиток ВК № 08386699, виданий 
Національним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Одарченка Віктора Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельника Ростислава 
Руслановича; 
утрачену залікову книжку № 0982331, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Віткови-
ча Віталія Миколайовича.
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Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп‘ютерне складання — Павло ПРОЦІВ
Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису.

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.

19

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

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 “

Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудуван-
ня Інституту інженерної механіки та транспорту Львівської полі-
техніки сердечно вітає з ювілеєм старшого лаборанта кафедри

Любов Степанівну КОКОТКО
і бажає їй доброго здоров’я, довгих років життя, весняного настрою та 
жіночого щастя.

Многая літа!

[РЕкЛАМА тА ОГОЛОШЕННя]

Ректорат  Національного  університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щирі 
співчуття керуючому справами універси-
тету Роману Орестовичу Коржу з приводу 
тяжкої утрати — смерти матері

Наталії Михайлівни.

Колектив кафедри технології біологічно-
активних сполук, фармації та біотехнології 
ІХХТ висловлює щире співчуття доценту 
кафедри Лесі Романівні Журахівській з 
приводу передчасної смерти її батька — 

Романа Івановича кульчицького.

Колектив  Інституту 
підприємництва  та 
перспективних тех-
нологій  Львівської 
політехніки  глибо-
ко сумує з приводу 
передчасної  смер-
ти  заступника  директора  з  науково-
педагогічної роботи 

Михайла Григоровича  
 Хмельовського.

Перестало битися велике  і щире серце 
прекрасної  людини,  висококваліфіко-
ваного фахівця  і педагога, організатора 
і життєлюба, пам’ять про якого завжди 
буде у наших серцях.

Схиляємо голови в сумі разом  
з родиною і друзями покійного. 

ч. 29 (2749)
13 — 19 жовтня 2011

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
13 жовтня — „весела вдова“ (оперета). 18.00.
14 жовтня — „Лілея“ (балет). 18.00.
15 жовтня — „травіата“ (опера). 18.00.
16 жовтня — „Іоланта“ (опера). 12.00,

            „Флорія тоска“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. М. Заньковецької
14 жовтня — „Невольник“. 18.00.
16 жовтня — „візит літньої пані“. 18.00.
18 жовтня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

камерна сцена
13 жовтня — „картка любові“. 17.00.
18 жовтня — „три любові“. 16.30.
19 жовтня — „Безіменна зірка“. 17.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
14 жовтня — „Лісова пісня“. 19.00.
15 жовтня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
16 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
13 жовтня — „Лісова пісня“. 16.00.
15 жовтня — „Сорочинський ярмарок“. 

18.00.
16 жовтня — „Четвертий кут для любовного 

трикутника“ (прем’єра). 18.00.
18 жовтня — „Москаль-чарівник“. 15.00.

Львівський академічний 
духовний театр „воскресіння“
15 жовтня — „Попелюшка“. 12.00; „Глорія“ 

(на площі перед ринком „Південний“). 
19.00.

16 жовтня — „весела корчма“. 18.00.
18, 19 жовтня — „Пісочниця“. 19.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
13 жовтня — „Олівер твіст“. 14.00.
14 жовтня — „дикі лебеді“. 11.00.
15 жовтня — „дюймовочка“. 14.00.
16 жовтня — „троє поросят“. 12.00; 

           „Малюк і карлсон“. 15.00.
18 жовтня — „Малюк і карлсон“. 12.00.
19 жовтня — „Пеппі довгапанчоха“. 12.00.

Бальні танці  
для студентів

Народний дім „Просвіта“ про-
водить набір у школу бальних 
танців для студентів Львівської 
політехніки. 

У програмі ― европейські 
(фокстрот, вальс, танго, квік-
степ) та латиноамериканські 
танці (ча-ча-ча, румба, самба, 
джайв). Вчити майстерности 
танцю буде президент україн-
ської ради танцю Ірена Бусь.

Усі охочі можуть звертатися 
у Народний дім „Просвіта“ за 
адресою: вул. Карпінського, 8, 
(комбінат харчування), 5 по-
верх. Докладнішу інформацію 
можна дізнатися за телефо-
ном 258-22-90.

Організаційне заняття відбу-
деться 18 жовтня о 16.00.




