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Ялинка засвітила  
вогні на честь  
переможців СНТК 

Весела  
студентська забава  
на свято Андрія 

Сезон у Славську  
відкрито —  
гостріть лижі! 

В Інституті геодезії відкрили 
сучасну лабораторію
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Олег Щербак, студент другого курсу Інституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Свята — час не для навчання“
Хтось піде на канікули з хорошими, хтось з неприємними емоціями, 
але, принаймні, не гнітитиме думка, що згодом доведеться бігати, 
хвилюватися. Пам’ятаю, як минулого року — набрав додому книжок, 
думав, буду вчитись, але свята — час не для навчання. Тоді результа-
тами був не дуже задоволений… А тепер ситуація ліпша: семестрового 

запалу й на сесію вистачило. Дякувати Богу, відстрілявся, на екзамени не йду — я щасливий!

Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА

Чи добре складати сесію до Нового року?
Новий рік із тостами 

„гарно скласти сесію!“, 
святкові страви із 
присмаком… нарисної 
геометрії, політоло-
гії, фізики (зрештою, 
кожному студентові 
своє)… На жаль, сповна 
не можеш насолодитися 
чаром зимових свят, бо 
в голові мимовільно, 
між иншим, час до часу 
невідомо звідки й наві-
що вигулькує нав’язливе 
слово-нагадування 
„сесія“. І хоч, як героїня 
„Звіяних вітром“, кажеш 
собі: „Я подумаю про це 
завтра“, від того ситуація 
принципово не зміню-
ється. І як то непросто 
переключитися з режиму 
свят на робочий ритм…

Та цьогоріч все по-
иншому. Чимало по-
літехніків цього тижня 
складають іспити. І 
практично для всіх сесія 
має завершитися до 30 
грудня. Тож на канікули 
студенти підуть, як вони 
кажуть, „зі спокійною 
душею“, „вільною 
головою“ і т. д. Можна 
безтурботно й весело 
(як і радять) зустріти 
рік Чорного Дракона, не 
стримувати себе у своїх 
культурно-відпочинкових 
планах: заколядувати 
як слід у всіх родичів і 
друзів, привітати всіх 
Анастасій, Марій, Сте-
панів і Стефаній, кудись 
помандрувати…

Спудеям такий варіянт по-
добається. Хоч, кажуть, 
непросто водночас дати 
раду з модулями, заліка-
ми й іспитами, з різними 
предметами й величез-
ним обсягом матеріялу, 
але все ж „семестровий 
запал“ допомагає до-
пхати цього сесійного 
воза. Зрештою, винаго-
рода — два тижні повної 
свободи (а для тих, хто 
не йде на екзамени, ще 
більше) — вартує ви-
трачених зусиль.

Петро Оприск, студент четвертого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Можна святкувати зі спокійною душею“
Минулого року (ми складали іспити десь усередині січня — на початку 
лютого) було більше часу для того, щоб зробити курсові, практичні 
роботи, підготуватись до іспитів. Цього разу часу менше, зате можна 
буде святкувати зі спокійною душею. Я просто встановив для себе 
чіткі часові рамки і намагаюся все встигнути.

Андрій Скоропад, студент шостого курсу Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Львівської політехніки:

„Під час свят про науку не думаєш“
Думаю, не має значення, коли складати сесію: коли треба — тоді сту-
дент і підготується. Та в будь-якому разі, як свідчить практика, сесія 
свят не зіпсує. Я, наприклад, ніколи не вчився у новорічно-різдвяний 
період. І не бачив людей, які в ці дні готувалися б до екзаменів. Якщо 

тепла атмосфера, файна компанія, про науку зовсім забуваєш.

дарина декет, студентка першого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Краще збутися сесії  
якнайшвидше“

З 19 грудня в мене екзамени. Маю три іспити — з математики, історії 
архітектури, української мови. Хоч трохи бракувало часу на підготовку, 
та я думаю, все ж краще відмучитися і збутися сесії до свят.

марта Хома, студентка третього курсу Інституту економіки і менеджменту 
Львівської політехніки:

„У мене буде майже місяць канікул“
Особисто мені було трохи важко: все так стиснено, за два тижні і 
модулі, і заліки, так багато матеріялу. А крім цього, „працюю“ на 
маґістратуру (готую тези доповідей на конференцію), та ще й робота. 
Але я тішуся, бо цього разу зі всіх предметів пройшла за модулями, і 
матиму практично місяць канікул.
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У Львівській політехніці прижилась 
традиція запалювати ялинкові 

вогні на честь переможців Студент-
ської науково-технічної конференції. 
Цього року день святого Миколая 
припав на робочий день, тому уро-
чисте нагородження переможців 69-ї 
СНТК було особливо урочисте. Ви-
шуканости церемонії нагородження 
додав музичний супровід народного 
колективу бандуристок „Заспів“ під 
дириґуванням художнього керівника 
Христини Залуцької.

― Шановна наша надіє Львівської 
політехніки, — звернувся до науковців-
початківців ректор університету про-
фесор Юрій Бобало. — Багато з вас, 
мабуть, уперше в цій актовій залі, але 
я думаю, не останній. Адже сьогодні 
тут зібралась еліта 35-тисячного сту-
дентського колективу Політехніки. І те, 
що ви активно займаєтесь науковою 
роботою, те, що ви виграли відповідні 
нагороди, лише підтверджує те, що в 
цьому залі ви не останній раз. Я спо-
діваюся, що багато з вас вступить в 
аспірантуру, закінчить її, захистить кан-
дидатські, потім докторські дисертації, 
серед вас, мабуть, є майбутні члени 

Вченої ради, ректори, проректори. 
І сьогодні, вітаючи вас із великою пе-
ремогою, тому що ви найкращі з 1800 
учасників науково-дослідної роботи й 
СНТК, дякую за активну зацікавленість 
науково-дослідною роботою універси-
тету, тому що результати НДР студентів 
університету вселяють надію на те, що 
Львівська політехніка — одна з най-
кращих в Україні.

Проректор з наукової роботи Зо-
рян Піх зачитав наказ, а ректор вручив 
дипломи переможцям 69-ї СНТК усіх 
п’ятнадцяти інститутів (вони отримають 
також премії за 1 — 3 місця). Крім цього, 

переможцям 69-ї студентської науково-
технічної конференції дозволили спіль-
но зі своїми науковими керівниками 
оформити наукові роботи у вигляді 
статей для публікування у Віснику На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“ у 2011 — 2012 рр.

Ялинка світиться вогниками, „За-
спів“ виконує „Джингл белс“, студенти 
виходять з актової зали з повітряними 
кульками, сувенірами, дипломами. 
Святковий гамір, фотоспалахи, світ-
лини на пам’ять з ректором — свято 
наближається…

Тетяна ПАСОВИЧ

За результатами нещодавно опри-
людненого консолідованого 

рейтингу вітчизняних вишів, На-
ціональний університет „Львівська 
політехніка“ став найкращим серед 
усіх реґіональних вищих навчальних 
закладів України. Він посів почесне 
четверте місце одразу за відомими 
столичними вишами — Націо-
нальним технічним університетом 
„Київський політехнічний інститут“, 
Київським національним універ-
ситетом ім. Т. Шевченка та Києво-
Могилянською академією.

Рейтинг склали в інформаційно-
му ресурсі Оsvіtа.ua на підставі даних 
найпопулярніших  рейтингів вишів 
України. Він об’єднує 276 вищих 
навчальних закладів III — IV рівнів 
акредитації, а також 4 підрейтинги 
ТОП-10: „Кращі класичні універси-
тети України“, „Кращі приватні виші 
України“, „Кращі київські виші“ і 
„Кращі ВНЗ реґіонів України“.

Як вихідні дані для складання 
консолідованого рейтингу вищих нав-
чальних закладів України використа-
но найавторитетніші серед експертів 
і засобів масової інформації рейтинги 
вишів ЮНЕСКО „Топ-200 Україна“, 
„Компас“ і „Вебометрикс“, кожен із 
яких застосовує різні критерії оці-
нювання. Натомість консолідований 
рейтинг підсумовує загальні місця 
вишів за версіями цих рейтингів.

Наступні позиції одразу за Львів-
ською політехнікою посіли Харків-
ський національний політехнічний 
університет, Київський національний 
економічний університет, Донецький 
національний технічний університет, 
Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара та Доне-
цький національний університет. За-
микає десятку лідерів Львівський на-
ціональний університет ім. І. Франка.

Прес-служба Національного 
університету „Львівська політехніка“

актуально

Зміни у міських 
перевезеннях
„Чого чекати від міських перевезень 

у Львові?“. Під такою назвою у Прес-
клубі відбулася прес-конференція для 
львівських журналістів. Своїм баченням 
реформування Львівською міською ра-
дою транспортної інфраструктури міста, 
дотримання графіків руху транспорту, 
введення єдиного електронного квитка, 
якости перевезення пасажирів, перспек-
тив контролю громадськости за якістю 
надання послуг перевезення маршрут-
ними таксі та перешкод, що виникають 
у процесі контролю тощо поділилися 
програмний директор ГО ІПЦ „Наше пра-
во“ Оксана Ващук, начальник управління 
транспорту і зв’язку Львівської міської 
ради Микола Жук, його заступник 
Андрій Білоус і президент громадського 
об’єднання перевізників Львівщини „За-
хідавтотранс“ Роман Лобода. Доповідачі 
відповіли на подекуди гострі запитання 
журналістів, окремі з яких так і залиши-
лися без конкретної відповіді.

К. Г.

рейтинг

Політехніка — у першій п’ятірці

подія тижня

Юні науковці засвітили ялинку Політехніки
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Минулого тижня в Інституті геоде-
зії відбулося урочисте відкриття 

лабораторії геодезії, геоінформатики 
та 3D-сканування у рамках проєкту 
TEMPUS „Геоінформаційні технології 
для сталого розвитку країн Східного 
сусідства“. По суті це дві лаборато-
рії — геодезичних приладів та гео-
інформаційних систем.

За словами директора ІГДГ Корне-
лія Третяка, від України було подано 
понад 500 заяв, з них 7 відібрали до 
виконання. Загалом у проєкті навчаль-
ної реформи вищої освіти у сфері гео-
інформаційних технологій та геодезії, 
який триває вже рік, а розрахований до 
жовтня 2013 року, бере участь 12 вишів 
із шести країн — Швеції, Еспанії, Ні-
меччини, України, Молдови і Вірменії. 
Серед них лише два українські — крім 
Львівської політехніки, ще Київський 
національний університет будівництва 
та архітектури.

Головний координатор проєкту — 
професор Королівського технологіч-
ного інституту (Стокгольм, Швеція) 
Хуаан Фан розповів, що Львівська 
політехніка — перший університет, з 
яким вирішив працювати, коли запла-
нував цей проєкт, тому що геодезія у 
Львові — один із ключових інститутів 
у цій галузі навіть у Европі:

― Тому я дуже радий співпрацюва-
ти з фахівцями такого високого класу. 
З допомогою цього проєкту ми нама-
гаємося модернізувати і покращити 
систему підготовки геодезистів у Львів-

ській політехніці. Зокрема, хотіли б 
поєднати геодезію з иншими науками 
і подивитися, де це можна застосувати 
для потреб суспільства.

На думку проректора з наукової 
роботи університету Зоряна Піха, 
лабораторія матиме подвійне призна-
чення — забезпечення високоякісної 
освіти і наукових досліджень:

― Важлива участь Політехніки у 
будь-яких міжнародних проєктах, 
ґрантах, але цей проєкт особливий, і 
я в цьому переконався особисто. Це 
спільний проєкт, скерований на ре-
формування вищої освіти в галузі гео-
інформаційних технологій та геодезії і 
координації зусиль кількох країн і 12 
університетів у цій галузі.

Зорян Григорович відзначив ще 
один позитивний момент — участь 

молодих науковців і викладачів у тре-
нінгах, підвищення їхньої кваліфікації.

― Лабораторія — дійсно важли-
вий матеріяльний елемент реалізації 
проєкту. Це та база, на якій буде 
можливість високоякісно готувати 
фахівців нового покоління, переносити 
одержані в межах TEMPUS-проєкту 
знання і реалізувати себе молодим 
викладачам, розвивати на цій базі 
нові напрями наукових досліджень. 
Предмет TEMPUS-проєкту — геоінфор-
маційні технології і геодезія — мають 
велике освітнє і наукове значення і 
прикладне значення для держави, — 
додав проректор.

― Це унікальна подія для нашого 
університету. Думаю, таких лабора-
торій, з таким обладнанням, з таким 
програмним забезпеченням, немає 
у Львові. Це база, щоб по-сучасному 
будувати навчальний процес, вико-
нувати наукові дослідження. Думаю, 
така програма є поштовхом для по-
яви якісних студентських наукових 
робіт. Важливо, що це буде не просто 
лабораторія Інституту геодезії — об-
ладнання, програмне забезпечення 
зможуть використовувати студенти та 
викладачі инших інститутів. Я думаю, 
що треба заохочувати до створення 
спільних міжкафедральних, міжін-
ститутських команд для виконання 
маґістерських кваліфікаційних робіт, 
наукових досліджень, — наголосив 
проректор з науково-педагогічної 
роботи Львівської політехніки Дмитро 
Федасюк.

міжнародний проєкт

Відкрили сучасну геодезичну лабораторію
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У рамках проєкту TEMPUS „Геоін-
формаційні технології для сталого 

розвитку країн Східного сусідства“ 
група науковців Інституту геодезії 
Львівської політехніки взяла участь 
у роботі навчальних курсів із геоін-
формаційних систем, які проходили 
в Єреванському університеті архітек-
тури і будівництва (Вірменія).

Заснований у 1990 році, проєкт 
TEMPUS — одна з головних освітніх 
програм Евросоюзу, котра підтримує 
модернізацію системи вищої освіти 
та створює простір для співпраці в 
країнах-партнерах ЕС. Загалом про-
грама охоплює 27 країн Західних 
Балкан, Східної Европи, Центральної 
Азії, Північної Африки та Близького 
Сходу. Програма має на меті зблизити 
й інтеґрувати, зокрема, східноевро-
пейські університети з навчальними 
закладами країн Евросоюзу, а також 
налагодити контакти між науковцями.

Крім львів’ян, на курсах побували 
викладачі та науковці з Києва, а також 
низки навчальних закладів Вірменії та 
Молдови — учасників проєкту TEMPUS. 

Основною тематикою лекційних занять 
учасників курсів в Єревані стало вивчен-
ня геоінформаційної системи ArcGIS. 
Цей програмний продукт, розробле-
ний світовим лідером на ринку геоін-
формаційних систем американською 
компанією ESPI, дозволяє візуалізувати 
(представити у вигляді цифрової карти) 
великі обсяги статистичної інформації, 
що має географічну прив’язку. За допо-
могою ArcGIS, зокрема, створюють і ре-
дагують карти всіх масштабів: від планів 
земельних ділянок і до карти світу.

Для учасників курсів провів 
майстер-клас відомий німецький 
фахівець, професор Вищої технічної 
школи у Штутґарті Дітріх Шрьодер, 
а також його асистент Оле Месінґ. 
Науковці докладно ознайомилися 
з функціональними можливостями 
системи ArcGIS, зокрема, у сфері туриз-
му, землеустрою, у відображенні зон 
ризику зсувів земної поверхні, охороні 
навколишнього середовища, управлін-
ні водними ресурсами, аналізу ризику 
повеней тощо.

Прес-служба Національного 
університету „Львівська політехніка“

набуваємо досвіду

Вірменські студії львівських 
політехніків 

Корнелій Третяк розповів про ре-
зультати проєкту за рік. А після всіх 
виступів запросив учасників засідання 
(представників наглядової ради, серед 
яких — представники підприємств 
геодезичної галузі та геодезичних 
громадських організацій, завідувачів 
кафедр ІГДГ, викладачів, студентів) 
оглянути лабораторії.

Хуаан Фан спільно із проректорами 
Зоряном Піхом та Дмитром Федасю-

ком перерізали символічні стрічки на 
входах до лабораторій, а гості огля-
нули геодезичні прилади, зробили 
3D-світлину на пам’ять, поспілкува-
лися зі студентами. Відповідаючи на 
запитання спудеїв, Хуаан Фан розповів 
про можливість для двох студентів 
кожного університету-партнера на-
вчатися три місяці у Швеції, Еспанії та 
Німеччині.

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

Навчальний посібник директора Інсти-
туту архітектури професора Богдана 
Черкеса і доцента Світлани Лінди 
„Архітектура сучасності. Остання 
третина ХХ — початок ХХІ сто-
літь“ — лавреат XІІІ Всеукраїнського 
рейтингу „Книжка року 2011“. Серед 
22 найкращих українських видань 
цього року, представлених у 7 номі-
націях, книга львівських політехніків 
була поза конкуренцією у номінації 
„Обрії“ (спеціяльна література). 
Посібник надруковано у Видавництві 
Львівської політехніки.

19 грудня у Львові відбувся круглий 
стіл „Ефект синергії: Нові можли-
вості ІТ-спільноти україни“. Під час 
зустрічі експерти ІТ-галузі, пред-
ставники провідних ІТ-компаній 
Західної України, вищих навчальних 
закладів Львова обговорили пер-
спективи розвитку ІТ-галузі у Львові 
та Україні. Про це повідомляє прес-
служба Львівської міської ради.

Львівський національний університет 
ім. І. Франка запрошує учнів 10 — 11 
класів взяти участь у Всеукраїн-
ському конкурсі творчих робіт про 
Івана Франка „дух, наука, думка, 
воля“. Про це повідомила прес-
служба університету. Ориґінальні 
самостійні творчі роботи, написані 
у художньо-публіцистичному стилі 
державною мовою з урахуванням 
вимог сучасного українського пра-
вопису, прийматимуть до 1 березня. 
До 15 квітня журі розгляне роботи і 
визначить переможців.

міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту україни планує до кінця 
2013 року комп’ютеризувати та 
під’єднати до мережі Інтернет 100% 
українських шкіл. Міністр Дмитро 
Табачник нагадав, що програму було 
затверджено на період до 2015 року.

дП „Інформаційно-іміджевий центр“ 
мОНмС уклало угоду з ТОВ „Ре-
кламне агентство „Центр“ на 
проведення рекламної кампанії 
з пропагування системи освіти 
україни в закордонних ЗмІ. Про це 
повідомляється у „Віснику держав-
них закупівель“. Рекламна кампанія 
спрямована на просування експорту 
українських освітніх послуг на за-
кордонні ринки для залучення до 
навчання в Україні іноземців. 

За матеріялами інформаґенцій



6 ч. 39 (2759)
22 — 28 грудня 2011[СТудІї]

Сесія — пора зимової лихоманки, 
недоспаних ночей і випитої літра-

ми кави. Саме вона примушує серце 
битися частіше, а руки тремтіти. Та чи 
насправді все так страшно? Спробує-
мо розібратись і дати кілька корисних 
порад.

Хто боїться іспитів?
Опитування, яке провели у соціяль-
них мережах, показало, що більшість 
студентів сесії таки … не боїться. Ба 
більше — екзаменаційний період їм 
подобається навіть більше, ніж період 
начитки матеріялу. А й справді, що 
страшного в тій сесії? До регулярної 
перевірки знань нас привчають ще зі 
школи: контрольні, самостійні, іспити, 
тестування. Та й вивчати величезні 
обсяги інформації за короткий тер-
мін — це мистецтво, яким володіють 
винятково студенти. Вже згадуване 
опитування також продемонструвало, 
що найбільше бояться сесії першокурс-
ники, тобто ті студенти, для яких вона 
буде першою. Це й зрозуміло: вони ще 
не знають, що їх чекає, і беруть близько 
до серця фразу старшокурсників: „Поки 
не склав першої сесії — ти не студент“.

Під час сесії й доба 
закоротка

Єдине твердження, з яким погоджу-
ються практично всі студенти, — під 
час сесії катастрофічно не вистачає 
часу. Ми бігаємо по бібліотеках, шу-
каємо інформацію в інтернеті, про-
симо допомоги у знайомих. Однак, 
як твердять фахівці, при правильному 
підході до підготовки можна і погуляти 
встигнути, й успішно скласти всі іспити. 
Головне — заздалегідь розпланувати 
власні дії і не витрачати дорогоцінний 
сесійний час на дрібниці. Звичайно, 
без стресу не обійдеться, проте у тепе-
рішньому ритмі життя він на кожному 
кроці, тому це не повинно вас осо-
бливо лякати.

Усі без винятку фахівці кажуть: 
що менше ви будете хвилюватися, то 
більше шансів скласти сесію краще. 
Ну, і, по можливості, дослухайтеся до 
порад пихологів.

Підготовка

Насамперед потрібно визначити об-
сяг ваших знань із певного предмету. 
Потім зібрати якомога більше навчаль-

ного матеріялу: перечитати власні кон-
спекти, сходити в бібліотеку, звернути-
ся по допомогу до друзів чи пошукати 
необхідну інформацію в інтернеті.

Якщо на ґрунтовну підготовку часу 
не вистачає, можна прочитати короткі 
висновки в кінці кожного параграфу. 
Так ви будете хоча б загально орієн-
туватись у предметі. Користуйтеся 
схемами й таблицями — вони створені 
для того, щоб полегшити засвоєння 
інформації.

Якщо ви краще сприймаєте інфор-
мацію на слух, запишіть на диктофон 
те, що є найскладнішим для вас, і про-
слуховуйте по дорозі на пари, у тран-
спорті, на вулиці. Якщо ж у вас більш 
розвинена зорова пам’ять, можете 
роздрукувати найважливіші дати чи 
терміни і повісити їх на стінах у своєму 
помешканні.

Для підготовки важливим також є 
відпочинок. Необхідно влаштовувати 
невеликі перерви, щоб поїсти, прові-
трити приміщення і зробити зарядку.

Харчування

Під час сесії організм студента потре-
бує якомога більше вітамінів. Корис-
ними будуть мед і горіхи. Варто також 
їсти багато шоколаду, оскільки він 
покращує розумову діяльність. Замість 
кави краще вживати зелений чай. Голо-
вне — не переїсти, бо тоді захочеться 
спати і буде вже не до навчання.

Поведінка на іспиті

Краще одягнутись у щось класичне. 
Напевно, зайвими у цьому разі бу-
дуть штани у стилі „military“, занадто 
коротка спідниця і глибокий виріз на 
дівочій блузці.

На іспиті будьте впевнені у собі. Вва-
жається, що краще казати що-небудь, 
хоч трохи близьке до теми розмови, 
аніж мовчати, втупившись у підлогу.

Чудово, якщо викладач прочитає у 
ваших очах повагу до нього і хороше 
ставлення до його предмета. Проте не 
варто впадати у крайнощі і переходи-
ти до відвертого „плазування“ перед 
учителем. Зберігайте гідність.

Заздалегідь розпитайте старшо-
курсників або у груп, які вже склали 
цей предмет, про індивідуальні осо-
бливості окремого викладача. Це 
справді важливо, адже кожен, як 
правило, має власний підхід до при-
ймання заліків та іспитів.

Незважаючи на те, дозволяє ви-
кладач списувати чи ні, краще мати 
у своїй сумці підручник, зошит або 
шпаргалки. Адже будь-який викладач 
може на хвилинку вийти з авдиторії. 

Зі студентських 
забобонів

Під час сесії не можна:
• мити голову, голитися, обрізати 
волосся, особливо напередодні іспиту;
• розповідати комусь, який ти хотів 
би мати білет чи яку оцінку — вважа-
ється, що це приносить невдачу;
• позичати комусь речі перед іспитом.
Потрібно:
• обережно бажати та приймати 
побажання „Ні пуху, ні пера!“ Всупе-
реч поширеній думці, що після цього 
неодмінно пощастить, трапляється все 
з точністю до навпаки. Тому краще по-
бажати товаришеві: „З Богом!“;
• по дорозі до факультету першою 
зустріти особу чоловічої статі;
• зайти  в  авдиторію,  де  в ід -
буватиметься екзамен, необхідно 
обов’язково з правої ноги.

Вірити чи не вірити в забобони — 
справа ваша. 

Сесія минає швидко

Сесія навчає нас долати труднощі, до-
дає адреналіну і доводить, що це лише 
маленьке тренування перед справжні-
ми життєвими випробуваннями.

Головне — не піддавайтеся загаль-
ній паніці і завжди зберігайте спокій. 
Бо сесія минає доволі швидко. І коли 
ви побачите, що необхідна сторінка 
вашої заліковки заповнена і найстраш-
ніше вже позаду, — можете зі спокій-
ною совістю святкувати новорічні та 
різдвяні свята.

 Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ 

Львівської політехніки

спроба аналізу

Пора зимової лихоманки
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Навики мислення — 
з першого курсу

За прямокутним столом сиділи студен-
ти двох груп, які спробували дати ви-
значення дружбі, зрозуміти, чи можна 
без неї жити та як реагувати на зраду, 
яким має бути друг і чи може їх бути 
багато. У цій дискусії брали участь і да-
вали свої оцінки виступам доповідачів 
і їхнім опонентам експерти — модера-
тор проєкту професор Володимир Піча, 
доцент Руслан Савчинський, асистенти 
Віталій Когут, Олена Сметаніна, Богда-
на Гурій та Володимир Проскура.

― Ми вирішили розпочати роботу 
нашого Клубу саме з цієї теми тому, 
що для молодої людини дружба ба-
гато важить, зрештою, нема більшої 
цінности в житті людини, ніж друзі, 
з якими спілкуєшся, вчишся, — каже 
Володимир Піча.— Як показує досвід, 
не так уже просто знайти справжньо-
го друга. Ми хочемо, щоб першокурс-
ники через тему дружби зрозуміли, 
як правильно люди повинні спілку-
ватися між собою. На жаль, курсу 
соціології спілкування у них нема, а 
це важливий аспект соціологічного 
знання. Намагаємося вже з першого 
курсу виробити в студентів навики 
мислення, особливо соціологічного.

„Домашні заготовки“ 
не знадобилися

У кожного основного доповідача (у 
дискусії брав участь 31 студент, серед 
яких — чотири хлопці) були „домашні 
заготовки“, та всі так захопилися дис-
кусією, що навіть забули про них.

Передбачалося понад 30 питань. 
Розпочала дискусію Мар’яна Нестер. 
Студенти намагалися зрозуміти, що таке 
дружба, які риси їй притаманні, чи є між 
друзями права та обов’язки і чи може 
дружба перерости в кохання, а згодом 
— у ворожнечу, чи існує вічна дружба 
і скільки друзів можна мати, чи є між 
друзями конкуренція в житті, навчанні, 
на ринку праці.

Пожвавлення викликала розмова 
про зраду друзів, і що, власне, можна 
вважати зрадою, чи можна таке про-
бачити, а тим паче тоді, коли тебе 
підставляють у своїх корисливих ін-
тересах. Дівчата і хлопці на власному 

прикладі вишукували істину стосовно 
справжньої дружби між дівчатами, 
хлопцями, між підлеглим і керівни-
ком, шукали зразки вірних і справжніх 
друзів.

У ході зацікавленої дискусії члени 
клубу дійшли висновку, що друзі ма-
ють довіряти одне одному, їм має бути 
комфортно разом, крім того, дружба 
не має бути корислива і у ній важлива 
самодисципліна. Друзі повинні по-
важати думки одне одного. Звичайно, 
краще, коли у друзів спільні інтереси. 
Та навіть коли вони у кожного різні, це 
ще не означає, що дружити такі люди 
не можуть. Зазвичай, у таких компаніях 
кожен доповнює один одного, створю-
ючи гармонійний і веселий колектив.

„Ти відкрий подрузі 
двері, але серце їй своє 

не відкривай…“

Стосовно того, чи можна друзям до-
віряти все, думки поділилися. Одні 
студенти кажуть, що з другом можна 
ділитися всім, навіть найпотаємнішим. 
Инші ж вважали, що друзями най-
перше мають бути мама чи тато, які 
завжди можуть найшвидше допомогти 
у різних дражливих ситуаціях, підтри-
мати. І щонайважливіше — ніколи не 
зрадять. На жаль, таких довірливих 
стосунків у сім’ях не часто зустрінеш. 
Наводили конкретні приклади, коли 
друзі, яким беззастережно довіряли, 

користали з тієї довіри задля своєї 
кар’єри. 

Зачепила всіх за „живе“ проблема 
прощення чи не-прощення друга за 
зраду. Як відзначила Мар’яна Зовбень, 
багато з присутніх, на жаль, вже мають 
такі негативні досвіди. На думку дівчи-
ни, коли таке й сталося, то кожен із тих, 
хто зрадив, має право на другий шанс, 
на прощення.

Стосунки між друзями мають базу-
ватися на довірі. Водночас, усі відзна-
чили, що дружба перевіряється часом, 
від друзів не можна вимагати забагато, 
не можна використовувати їх у власних 
цілях, треба вміти прощати зраду. 

Майбутнім соціологам 
це дуже потрібно

Наприкінці дискусії експерти, які бала-
ми оцінювали виступи доповідачів і їх-
ніх опонентів, назвали найактивніших. 
У п’ятірку найкращих увійшли Мар’яна 
Зовбень, Андрій Козак, Олена Заєць, 
Іванна Іжик та Іванна Корда.

Іванна Корда, голова соціологічно-
го „Клубу молодого соціолога“, дис-
путом задоволена:

― Я не очікувала, що вийде так ці-
каво. Було б добре, якби й надалі наші 
засідання були такі безпосередні. Дис-
кусії допомагають краще пізнати одне 
одного. Нам, майбутнім соціологам, це 
дуже потрібно.

Катерина ГРЕЧИН

клуб молодого соціолога

Дружба в житті людини

На першому засіданні „Клубу молодого соціолога“, що діє при кафедрі соціології і соціяльної роботи ІГСН 
Львівської політехніки, 14 грудня першокурсники дискутували на тему „Дружба в житті молодої людини“
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Станіслав Андрійович Во-
ронов у 1958 р. вступив 
на хіміко-технологічний 
факультет Львівського по-
літехнічного інституту. У 
студентські роки захопився 
наукою і вирішив присвяти-
ти себе хімії. Тоді кафедру 
органічної хімії очолював 
професор Т. Юрженко, який 
був засновником всесвітньо 
відомої львівської наукової 
школи з хімії пероксид-
них сполук. Для розвитку 
перспективного наукового 
напряму при кафедрі ство-
рили проблемну лаборато-
рію з розробки теоретичних 
основ синтезу та хімічної 
модифікації полімерів і 
композиційних матеріялів 
на основі органічних пе-
роксидів. До цих розробок 
також активно залучали 
студентів, серед яких був і 
Станіслав Воронов. Законо-
мірно, що після завершення 

навчання в інституті у 1963 
році його залишають для 
науково-дослідної роботи в 
лабораторії НДС-8. Тут мо-
лодий науковець опановує 
методи синтезу пероксид-
них мономерів і поліме-
рів, вперше одержаних  у 
Львівському політехнічно-
му інституті, вдосконалює 
та збагачує власний досвід 
хіміка-експериментатора. 

Його здібності заува-
жив Т. Юрженко, який за-

пропонував вступити до 
аспірантури. У 1966 — 1969 
роках С. Воронов навча-
ється в аспірантурі за спе-
ціяльністю „Хімія висо-
комолекулярних сполук“, 
і захищає кандидатську 
дисертацію на тему „До-
слідження полімеризації 
і  співполімеризаці ї пе-
роксидних мономерів та 
одержання прищеплених 
співполімерів“.

У своїй кандидатській 
роботі С. Воронов один із 
перших виявив характерні 
особливості гомополімери-
зації пероксидних мономе-
рів, що містять пероксиес-
терну або гідропероксидну 
групу, та їх кополімеризації 
з иншими вінільними мо-
номерами при проведенні 
процесів у масі, в розчинах 
або водних емульсіях. 

Після закінчення ас-
пірантури у 1969 році він 

десять років працює на 
посаді старшого наукового 
співробітника проблемної 
лабораторії синтезу нових 
матеріялів. Саме в ці часи 
на базі пероксидних моно-
мерів і зароджується одна 
з найбільш плідних роз-
робок кафедри органічної 
хімії, яка не має аналогів 
у світі, а саме — синтез 
гетерофункціональних олі-
гомерних і  полімерних 
пероксидів, які містять у 

структурі макромолекул 
поряд з –О:О- групами різ-
номанітні реакційноздатні 
групи иншої природи. Саме 
Станіслав Воронов є засно-
вником цього наукового 
напряму.

Створення таких сполук 
дало поштовх до пошуку 
принципово нових мож-
ливостей використання 
радикальних реакцій для 
одержання і модифікації 
полімерних матеріялів. У 
середині 70-х цю тематику 
плідно розвивали молоді 
науковці кафедри Ю. Лас-
тухін, С. Мінько, В. Тока-
рєв, О. Заіченко та инші під 
керівництвом В. Пучина та 
старшого наукового спів-
робітника С. Воронова. 
Слід зауважити, що май-
же всі вони до навчання в 
політехнічному інституті 
брали участь у роботі хі-
мічного гуртка обласної 

станції юних техніків, яким у 
1963 — 1972 роках керував 
С. Воронов. 

Інтенсивна наукова ро-
бота дала змогу вченому 
в 1984 році представити і 
успішно захистити на засі-
данні спеціялізованої ради 
Інституту високомолеку-
лярних сполук АН України 
(м. Київ) докторську дис-
ертацію на тему „Синтез, 
властивості та використан-
ня гетерофункціональних 

поліпероксидів“, де йому 
було присвоєно вчений 
ступінь доктора хімічних 
наук.

С. Воронов продовжує 
плідно працювати у ца-
рині пероксидовмісних 
полімерів, звертаючи осо-
бливу увагу на практич-
не застосування наукових 
розробок. Також учений 
керує науковими темами 
за господарськими дого-
ворами, залучаючи до їх 
використання студентів, 
творчо керує студентською 
науковою роботою.

З а в д я к и  з у с и л л я м 
С. Воронова і сьогодні на 
кафедрі органічної хімії 
плідно працює потужний 
науковий колектив, ко-
трий продовжує розви-
вати наукові дослідження 
в галузі функціональних 
низькомолек улярних і 
полімерних пероксидів, 
створює нові полімерні 
матеріяли, конкуренто-
спроможні на світовому 
ринку. С. Воронов був кон-
сультантом шести захище-
них докторських дисерта-
цій, під його керівництвом 
захистили 20 кандидат-
ських ди сертацій.

Узагальнюючи числен-
ний експериментальний 
матеріял, одержаний на 
кафедрі, у 90-х роках роз-
роблено та сформульовано 
теоретичні засади синтезу 
пероксидних мономерів, 
гетерофункціональних по-
ліпероксидів і шляхів їх 
практичного використання 
для керування міжфазними 
явищами у полімерних ко-
лоїдних системах, що зна-
йшло своє відображення у 

Станіслав Воронов — керівник відомої у світі наукової 
школи в галузі функціональних низькомолекулярних 
і полімерних пероксидів і нових полімерних матеріялів. 

[ВІТАЛьНЯ]
люди університету

у Львівській політехніці професор Станіслав Андрійович Воронов вже понад півсто-
ліття. Завідувач кафедри органічної хімії, з 1990 року і дотепер — голова спеція-

лізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член секції хімії та хімічної 
технології Комітету з державних премій україни в галузі науки і техніки, заслужений 
діяч науки і техніки, соросівський професор, дійсний член Академії інженерних наук 
україни, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, член Колоїдного товариства Німеч-
чини, член російського Колоїдного товариства. Нагороджений почесними грамотами 
Національного університету „Львівська політехніка“, відомчого міністерства, Кабінету 
міністрів україни, відзнакою „Петро могила“

Все життя в науці та Львівській політехніці
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Юрій Ластухін, доцент кафедри органічної хімії:

„Професор Станіслав Воронов веде 
за собою молодь“

Зі Станіславом Вороновим я познайомився у далекому 
1965 році, коли він, аспірант, керував хімічним гуртком 
на Станції юних техніків у Львові. Вже тоді Станіслав Ан-
дрійович всіляко заохочував молодь вибрати науку як 
свій основний життєвий напрям. Завдяки цьому й досі 
на кафедрі поруч із ним працюють колеги, які тоді при-
слухалися до цього заклику.

Для нього наука — це більш, ніж просто сумлінна та 
кваліфікована праця. Це, радше, поклик душі, який не 
знає заспокоєння від досягнутого, кличе до пошуку но-
вих наукових проблем у царині органічної, полімерної та 
харчової хімії. Відомий у широких колах наукового світу, 
Станіслав Воронов продовжує ретельно опікуватися на-
уковою молоддю, сприяючи тим самим зростанню як 
їхнього, так і свого, творчого потенціялу.

Володимир дончак, доцент кафедри органічної хімії:

„Генератор ідей, поруч з яким 
виростають крила“

Він захоплює новими грандіозними ідеями, які потужний 
розум генерує з неймовірною швидкістю. Сам багато 
працює і вимагає цього від однодумців. Недарма вікна 
кафедри світяться до пізнього вечора, і за кожним з них 
іде напружена експериментальна та наукова робота, до 
якої залучаються найталановитіші студенти.

Станіслав Андрійович любить студентів, а вони лю-
блять його. Ніколи не дозволить собі підвищити голос 
навіть на найнездалішого студента. Часами здається, 
що надмірна лояльність розслабляє, але коли молода 
людина чує від іменитого професора добрі слова на 
свою адресу, підбадьорювання та підтримку, у неї ви-
ростають крила.

Люди мого покоління, зокрема і я, вже самі виховує-
мо молодь, але завжди відчуваємо міцне підґрунтя, яке 
творить спільно з нами невгамовно-творчий, талановито-
дотепний, високопорядний професор Станіслав Андрійо-
вич Воронов.

Віктор Токарєв, професор кафедри органічної хімії:

„Це вчений від Бога“

Після проголошення незалежної Української держави, 
коли почали руйнуватись економічні, промислові і наукові 
зв’язки з иншими республіками колишнього Радянського 
Союзу, а українська наука переживала важкі часи, Станіслав 
Андрійович знайшов і зацікавив своїми ідеями партнерів із 
розвинутих країн світу (Німеччини, США, Франції). Це до-
зволило не тільки зберегти науковий напрямок і колектив 
кафедри, але й піднести рівень наукових досліджень і роз-
робок, набути досвіду у виконанні міжнародних проєктів, 
інтегруватись у світову науку. З того часу наукові контакти 
кафедри постійно розвиваються. Він, як візитуючий про-
фесор, на запрошення іноземних учених не раз відвідував 
провідні наукові центри світу у Німеччині, Франції, Австрії, 
США та инших країнах, де проводив спільні дослідження, 
започатковував нові перспективні розробки.

Завжди енергійний, підтягнутий, спортивний, жадіб-
ний до нових знань, амбітний у хорошому сенсі цього 
слова, відкритий до спілкування і обміну ідей, чуйний, 
Станіслав Андрійович є прикладом сучасного науковця, 
не того, що „корпить“ у чадній лабораторії, а того, що по-
чувається вільно у світовому океані Науки. Саме тому він 
приваблює людей, до нього тягнуться, особливо багато 
довкола нього молоді: студентів, маґістрів, аспірантів, 
молодих учених. Кожен з них, працюючи поруч зі Ста-
ніславом Андрійовичем, набуває неоціненного досвіду і 
знань, має шанс реалізуватись як науковець. Багато з них 
за активної допомоги і підтримки Станіслава Андрійовича 
мали можливість поїхати на стажування і попрацювати за-
кордоном у провідних університетах і наукових інститутах.

трьох монографіях. Невдо-
взі побачить світ нова моно-
графія „Пероксидовмісні 
макромолекули на межі 
розподілу фаз“.

У 1994 році С. Воронов 
керував організацією та 
проведенням Міжнародно-
го симпозіюму „Полімери 
на межі розподілу фаз“, 
який викликав зацікавле-
ність і увагу зарубіжних нау-
кових центрів до тематики і 
його наукової школи. Це до-
зволило кафедрі вийти на 
світову арену — розширити 
зв’язки із закордонними 
навчальними та наукови-
ми закладами, встановити 
тісні наукові контакти із 
відомими вченими Австрії, 
Німеччини, Франції, Японії, 

Італії, США та инших країн. 
На кафедрі виконується 
низка міжнародних проєк-
тів. Міжнародний науковий 
авторитет С. Воронова та 
очолюваної ним кафедри 
дозволяє широко практи-
кувати закордонне стажу-
вання викладачів, наукових 
співробітників та аспірантів, 
брати активну участь у між-
народних конференціях і 
виставках.

Поряд із наполегливою 
науковою роботою велику 
увагу Станіслав Андрійо-
вич приділяє викладацькій 
діяльності. Розпочавши 
з посади асистента, він 
пройшов по всіх сходин-
ках — старший викладач, 
доцент, професор, а з 1987 

до 2001 рр. був проректо-
ром з наукової роботи На-
ціонального університету 
„Львівська політехніка“, з 
1988 р. і дотепер — завід-
увач кафедри органічної 
хімії. Загалом, С. Воронов 
присвятив Львівській по-
літехніці — 53 роки.

Професор С. Воронов — 
співавтор підручника „Ор-
ганічна хімія“ (видання 
2000, 2001, 2006, 2009), 
який широко використо-
вують у вишах України, 
та навчального посібника 
„Органічна хімія“ (видання 
2000, 2001, 2002). 

За його активної участи 
вперше в Україні у Львів-
ській політехніці відкрито 
нову спеціяльність „Хімічна 

технологія харчових доба-
вок та косметичних засо-
бів“. У 2010 році він видав 
у співавторстві підручник з 
грифом МОН України „Ток-
сикологічна хімія харчових 
продуктів та косметичних 
засобів“.

С. Воронов — керівник 
відомої у світі наукової 
школи в галузі функціональ-
них низькомолекулярних 
і полімерних пероксидів і 
нових полімерних матері-
ялів. Він розвинув новий 
науковий напрям у хімії 
полімерів — хімія гетеро-
функціональних поліперок-
сидів і є автором понад 600 
наукових праць, має більше 
90 авторських свідоцтв та 
патентів на винаходи. 
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Український шлях у Російській Федерації

[СуСПІЛьСТВО]

Як відзначила директор 
МІОК Ірина Ключковська, 
презентувати свою громад-
ську організацію до Львова 
приїхали непересічні осо-
бистості. Так, до прикладу, 
Тарас Дудко — керівник 
українського національ-
ного руху в Росії, академік 
РАПН ім. В. Вернадського, 
директор наркологічної 
клініки у Москві, доктор 
медичних наук, заступник 
голови УВКР — племінник 
Олександра Довженка. 

Василь Бабенко — ди-
ректор Уфимського філіялу 
Московського державного 
гуманітарного університету 
ім. М. Шолохова, голова 
Міжреґіональної громад-
ської організації „Науко-
ве товариство україністів 
ім. Т. Шевченка“, член Пре-
зидії УВКР. Хоча його родина 
переїхала до Башкортостану 
ще у столипінські часи, він і 
досі зберіг мову й традиції 
своїх предків, створив у 
своєму реґіоні всі рівні укра-
їнської освіти (від дитячого 

садка до українознавчих 
студій в Уфимському філіялі 
МДГУ). 

Молодий науковець з 
Іжевська, заступник голови 
Міжреґіональної громад-
ської організації, заступник 
голови громадської орга-
нізації українців Удмуртії 
„Громада“ професор Денис 
Чернієнко сам вивчив пра-
батьківську мову, аби до-
сліджувати історію рідного 
краю з першоджерел.

Від Львівської політехні-
ки гостей привітав прорек-
тор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних 
зв’язків Юрій Рашкевич. 

Своїми міркуваннями 
стосовно сучасного стано-
вища українців у Росії поді-
лилися Тарас Дудко і Василь 
Бабенко, а Денис Чернієнко 
розповів про етапи створен-
ня товариства, реґіональні 
представництва, наукову, 
видавничу діяльність, орга-
нізацію експедицій місцями 
компактного проживання 
українців у сусідній держа-

ві тощо. Він відзначив, що 
науковці з різних реґіонів 
об’єдналися навколо това-
риства, щоб спільно працю-
вати над українознавчими 
дослідженнями.

На презентації виступили 
також урядовці міста і об-
ласти, науковці і громадські 
діячі. У своїх виступах вони 
наголосили на тому, що укра-
їнцям з Росії доконче потріб-
на допомога з України, хоч 
нині Україна сама її потребує. 

Органічно доповнили 
зустріч з українцями з Росії 
патріотичні пісні, які ви-
конав Народний чоловічий 
хор „Орфей“.

Василь Бабенко, з яким 
вдалося поспілкуватися 
після імпрези, високо оці-
нив роль Міжнародного 
інституту освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою: 

— Ця інституція потрібна 
не тільки нам, у діяспорі, а 
й Україні, Львову. Ми дуже 
хотіли заявити про себе в 
Україні, розповісти про наші 
досягнення і проблеми. 
Вдячні також і за дуже наси-
чену, прекрасну програму, 
яку для нас організували 
працівники інституту. Спо-
діваємося, що це не остання 
наша зустріч. Сьогодні я 
розмовляв з депутатом об-
ласної ради, якому нагадав 
про те, що свого часу ми 
підписали угоду про спів-
працю Львівської области з 
Республікою Башкортостан. 
На жаль, програма зійшла 
нанівець. Поновити дію 
угоди буде корисно як для 
Галичини, так і для Башкор-
тостану.

Катерина ГРЕЧИН

Шановна редакціє тижневика „Аудито-
рія“! Як офіційний представник Львів-
ської політехніки у Республіці Польща 
(за дорученням ректора Юрія Бобала), 
я зустрічаюся також із представниками 
українських громад. Нещодавно була 
на зустрічі в Генеральному консуль-
стві України у Ґданську з керівниками 
українських громад, директорами 
українських шкіл із районів, де мешка-
ють українці, виселені на північ Польщі 
під час акції „Вісла“. Вони розповідали 
про свою діяльність, плани і, звичайно, 
про свої проблеми. Спільна для всієї 
української діяспори проблема — мала 
підтримка від нашої держави.

Зокрема, в українських школах і 
пунктах навчання української мови 
бракує українських книг. Директо-
ри українських шкіл можуть купити 
польські книги, для цього їм вистачає 
б’юджетних коштів, а українських у 
Польщі немає. Тому просили відгук-
нутися небайдужих і зробити дітям 
подарунок: добру книгу за успіхи в нав-
чанні. Думаю, ми можемо допомогти.

Я зібрала книги у своїй бібліотеці і 
прошу всіх політехніків, від студентів 
до професорів, подарувати хоча б по 
одній книжці українською мовою для 
дітей віком від 6 до 17 років. Можна 
підписати, від кого ця книга, — дітям 

буде приємно дізнатися ім’я дару-
вальника. 

Це була б гарна акція, яка тривати-
ме від Миколая до Різдва.

Любов ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА,
докторант кафедри ВГА 
Львівської політехніки,  

голова Львівського  
астрономічного товариства

Від редакції. Ми цілком підтриму-
ємо пропозицію пані Любові Янків-
Вітковської. Книги-подарунки україн-
ським дітям у Польщі просимо при-
носити в кімн. 103 головного корпусу 
Львівської політехніки.

з читацької пошти

Подаруйте дітям книжку!

діяспора

У рамках проєкту „Відкриймо для України українську 
діяспору“ в актовій залі Львівської політехніки 12 

грудня відбулася презентація діяльности Міжреґіональної 
громадської організації „Наукове товариство україністів 
ім. Т. Шевченка“, яку організували Міжнародний інститут 
освіти, культури та зв’язків з діяспорою і Товариство „Про-
світа“ університету.
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У рамках авторського проєкту 
Ірини Фаріон „Від книги — до 

мети“ 15 грудня у Львівській по-
літехніці відбулася творча зустріч 
із українським письменником і ви-
давцем Михайлом Слабошпицьким 
та презентація книг видавництва 
„Ярославів Вал“.

Михайло Слабошпицький — ві-
домий український прозаїк, кри-
тик, літературознавець, публіцист, 
громадський діяч. Автор майже 
сорока художніх, публіцистичних, 
літерат урно-критичних книжок. 
Серед яких — „Марія Башкирцева“ 
(переклад французькою та росій-
ською мовами), „Поет із пекла (То-
дось Осьмачка)“, „Українець, який 
відмовився бути бідним“ (про Петра 
Яцика), „Українські меценати“, „25 
поетів української діаспори“, автор 
понад двох десятків книжок для 
дітей та юнацтва, публіцистики та 
літературної критики. Михайло Сла-
бошпицький — виконавчий директор 
Ліги українських меценатів, дирек-
тор видавництва „Ярославів Вал“, 
співголова координаційної ради 
Міжнародного конкурсу знав ців 
української мови ім. П. Яцика, з 2006 
року — секретар ради Національ-
ної спілки письменників України, 
ведучий радіопередач „Екслібрис“, 
„Прем’єра книги“, „Нобелівські лав-
реати“, „Літературний профіль“.

За широкомасштабну творчу ді-
яльність його нагороджено низкою 
найдостойніших премій. Зокре-
ма, він є лавреатом Національної 
премі ї України ім. Т. Шевченка, 
літературних премій: ім. Лесі Укра-
їнки, ім. О. Пчілки, „Берег надії“ 
ім. В. Симоненка, „Звук павутинки“ 
ім. В. Близнеця, ім. М. Коцюбинсько-
го, ім. І. Багряного, ім. Братів Лепких 
та літературно-мистецької премії 
ім. О. Білецького.

Михайло Федотович називає себе 
„колекціонером людей“: 

— Ми, українці, не досить уважні 
один до одного, не любимося між 
собою, не почуваємося щасливими 
від того, що є сучасниками Івана 
Дзюби, Ліни Костенко, були су-
часниками Григора Тютюнника та 
багатьох инших особистостей. Ми 
більше любимо мертвих. Тому я 

почав складати для себе „галерею“ 
видатних українських людей, щоб 
відкрити їх для инших. Мабуть, усі 
письменники живуть такою ілюзією, 
що крім них ніхто цього не розуміє, 
тому треба сказати про те, що бачиш, 
иншим. Наприклад, у мене є книжка 
біографічних нарисів „Незагублена 
українська людина“ про видатних 
українців, яких я зустрічав у Чехії, Ро-
сії, Канаді, Америці та инших країнах. 
Загалом я вважаю, що якщо зумів 
показати людину, про яку не знали 
чи в якій сумнівалися, то зробив 
велику справу. 

Михайло Федотович зізнався, 
що на нього мала неабиякий вплив 
думка мецената Петра Яцика про те, 
що біда українців у тому, що „вони 
не одержують задоволення від того, 
що роблять“.

— З того часу я справді почав 
цінувати час, одержувати душевну 
втіху від кожної справи. Я часто собі 
повторюю: життя — одне, і його не 
можна витрачати на всякі абищиці. 

Говорячи про книжки, гість наго-
лосив, що почувається в двох ролях 
— як автор і видавець:

— Мені хочеться говорити не 
лише про свої книжки, але й про ті, 
що видав, бо поки готуєш, вичитуєш, 
то здається, що вони стають твоїми. 
З-поміж багатьох виданих у нашому 
видавництві книг, хотів би зупини-
тися на кількох. Зокрема „Україна — 

земля козаків“ Павла Халепського. 
Якби моя воля, я цей дивовижний 
твір рекомендував би всім, хто пре-
тендує на роль лідерів нації. Бо тут 
відкриваєш для себе свій народ 
очима приязного чужинця. 

Цікаві думки розповів і про книгу 
маркіза Астольфа де Кюстіна „Прав-
да про Росію“. Окрему увагу приді-
лив збіркам анекдотів і забобонів 
від видатних людей — „Посмішка 
чорного кота“. Видавець поділився і 
планами на майбутнє: зараз до дру-
ку готується двотомник перекладів, 
поезії, прози та спогадів про Леоніда 
Кисельова, який пішов з життя у 22 
роки.

Михайло Слабошпицький по-
дарував підбірку книг видавництва 
переможцям конкурсу ім. П. Яцика 
у Львівській політехніці — студентці 
другого курсу ІНЕМ Тетяні Стадник, 
студентці другого курсу ІКНІ, Ользі 
Буджак та третьокурсникові цього ж 
інституту Олексієві Рубаняку. 

Заступник головного редактора 
газети „Літературна Україна“ Ста-
ніслав Бондаренко прочитав свої 
вірші, спогадами про роки праці у 
Львівській політехніці поділився за-
відувач кафедри української мови 
ім. М. Возняка ЛНУ ім. І. Франка про-
фесор Тарас Салига.

Традиційно присутні мали нагоду 
почути відповіді на запитання, які їх 
найбільше цікавили. Серед запитань, 
зокрема, було таке, що стосувалося 
сучасної молоді, начебто вона не є 
такою, як мала би бути.

Відповідаючи, Михайло Федо-
тович розповів про вавилонські 
таблиці, на яких багато століть тому 
було написано, що сучасна молодь 
страшенно невихована, не слухає 
батьків, і через це загине світ: 

— Це рефрен, який повторює кож-
не покоління. Я можу сказати, що ми, 
батьки, дуже рідко дивимося на себе 
критично, дуже рідко пам’ятаємо, 
що в кожного в житті були моменти, 
про які не хочеться згадувати. Я маю 
можливість часто спілкуватися з мо-
лоддю, то можу сказати, що сучасна 
молодь належить до щасливого 
покоління, яке йде навпростець до 
істини. 

Наталія ПАВЛИШИН

[СуСПІЛьСТВО]
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Михайло Слабошпицький — „повелитель 
книг“ і „колекціонер людей“
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святковий календар

Славмо Пресвяту 
Богородицю!
Велике церковне свято — зачаття 

Пресвятої Богородиці, або свя-
то Анни відзначаємо 22 грудня. 
Згадку про празник зачаття Пре-
святої Богородиці від святої Анни 
знаходимо у типіконі святого Сави 
з V ст., однак його поширення при-
падає аж на VIII століття. у цьому 
столітті святий Андрій Критський 
укладає службу для празника, а 
Георгій Нікомедійський та Йоан 
Евбейський величають його у своїх 
проповідях. у IX столітті це свято 
вже розійшлося в цілому візантій-
ському краї.

Головною темою богослужіння 
празника виступає чудесна подія, 
коли свята Анна зачала Пресвяту 
Богородицю. Тут описані журба й 
поневіряння Йоакима та Анни через 
їхню бездітність. Пригадується їхня 
невпинна молитва за дитину. „Гос-
поди, Боже небесних сил, Ти знаєш 
неславу бездітности, тож сам злікуй 
біль мого серця і отвори лона: 
розкрий та неплідну плодоносною 
зділай…“ (Стиховна вечірні). 

У зачатті Богородиці святою Анною 
прославляється святість і непороч-
ність Пречистої Діви Марії. В каноні 
утрені святого Андрея Критського 
її оспівують такими словами: — 
„чиста голубка“, „зоря божественної 
благодати“ і т. д. Такими величан-
нями прославляють Діву Марію, яка 
дала нам Світло Спасіння. 

Отець Тарас ОСТРОВСьКиЙ

Мабуть, усі українці 13 грудня 
відзначили одне з великих та 

улюблених свят — день св. Андрія 
Первозванного або, як у народі його 
ще називають, свято Калити. 

Цього року Студентське капелан-
ство вкотре організувало для студентів 
Львівської політехніки Андріївські 
вечорниці. Свято відбувалося 13 
грудня в студентському гуртожитку 
№11. Близько сотні студентів прийшли 
подивитись на виступ з веселими 
переспівами, забавками, іграми та 
веселощами. 

Особливо здивувала гарно оформ-
лена зала зі справжніми елементами 
старовинного українського побуту. Не 
обійшлось і без щедрого частування. 
Для всіх гостей свята накрили стіл із 
смачними варениками зі сметаною, 

справжнім українським печивом та 
домашнім пирогом. 

У такий спосіб студенти ще раз про-
демонстрували, що вони пам’ятають 
українські традиції, з гордістю носять 
вишиванку і знають та співають на-
родні пісні та коляди. Хлопці і дівчата 
повеселились на славу, відчули радість 
від побаченого і почутого, мали змогу 
самі взяти участь у цікавих конкурсах і 
ще раз довели, що можуть добре забав-
лятися у щирій атмосфері. Важливо й те, 
що молодь вміє веселитись, не забува-
ючи про Бога і християнські цінності. 

Задоволені, з піднесеним настроєм 
поверталися студенти у свої гуртожит-
ки. Здобувши силу й наснагу, успішно 
складатимуть сесію й надалі.

Ірина АНДРУСІВ, 
студентка п’ятого курсу ІНЕМ 

Львівської  політехніки 

— Нещодавно ми відві-
дували цих дітей — пацієн-
тів 8 відділення Львівської 
обласної психіятричної лі-
карні та зробили спільно з 
ними святкові відкритки і 
ялинкові іграшки, які кожен 
охочий може отримати за 
пожертву. На Миколая ми 
відвідаємо їх з подарунками 
і переглянемо виставу, яку 

вони для нас підготували, — 
розповіла організатор акції 
студентка третього курсу 
ІГСН Катерина Лехів.

Долучитися до акції зі 
збору коштів організатори 
запросила ще й молодих 
львівських співаків-реперів 
— Боудю, Рижуню і Альон-
ку, які заспівали кілька 
пісень зі свого репертуару, 

закликаючи инших студен-
тів  долучитися до акції, та 
внесли пожертви на пода-
рунки для дітвори. Молоді 
зірки зізналися, що це лише 

друга їхня доброчинна ак-
ція, але вони й надалі не 
відмовлятимуться від до-
брих справ. 

Н. П.

студентські забави

Веселе святкування і щедре 
частування

добрі справи
Потурбувалися про хворих дітей

Студенти з кафедри соціології та соціяльної роботи 
Інституту гуманітарних та соціяльних наук Львівської 

політехніки 15 грудня провели благодійну акцію зі збору 
коштів для організації свята Миколая для дітей із психіч-
ними відхиленнями. 
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Студентка третього курсу Львівської полі-
техніки Катерина Бичик родом із Тернопо-
ля. Після вступу до університету оселилася 
у дядька своєї матері на вулиці Колесси, 
неподалік Політехніки.

— Те, що буду жити в родича знала ще 
до вступу, тож питання з помешканням 
навіть не виникало. Для чого платити за 
гуртожиток чи за квартиру, якщо можна 
безкоштовно проживати у діда? Я не 
відмовлялася, — каже Катерина. — І 
квартира знаходиться неподалік від уні-
верситету. На дорогу витрачаю не більше 
десяти хвилин. А це, безумовно, важливо.

Плюсом є також те, що її абсолютно 
влаштовують побутові умови: побутова 
техніка, постійна наявність гарячої води… 
Родич проживає у цій квартирі хіба 
зимою, решта часу — в Ковелі, де має 
власне житло. 

Проте, попри велику кількість плюсів, 
життя з родичами не таке вже й райське. 

— Найбільший мінус для мене — це 
площа квартири. Вона лише однокімнат-
на, тому взимку, коли нас у квартирі двоє, 
місця не вистачає. Вечорами набридає 
дивитися новини по телебаченню, які 
постійно переглядає дідусь. Та й загалом 
у вечірню пору, буває, нудьгую. Все таки 
це не гуртожиток, де постійно можна з 
кимсь поспілкуватися. Однак переїхати 
жити у гуртожиток не наважусь ніколи, — 
підсумувала дівчина.

Инша студентка нашого університету, 
третьокурсниця прикладної лінгвістики 

Марія Іванчук (родом зі Стрия) після 
вступу до Політехніки поселилась у свого 
рідного брата. Він з дружиною проживає 
на вулиці Скрипника (Сихів). 

— Для мене проживання з родичами 
— оптимальний варіянт. Тут у мене своя 
кімната, гаряча ванна, інтернет. Сварок на 
побутовому рівні не виникає, оскільки ко-
жен з нас знає свої обов’язки. Тому чистоту 
у квартирі підтримуємо спільно. Окрім цьо-
го, так спокійніше мамі, бо впевнена, що 
не зв’яжуся з поганою компанією чи почну 
вести розгульне життя, — зізналася Марія. 

Проте, за словами дівчини, мінусів 
також достатньо: 

— Перш за все — віддаленість житла. 
Для того, щоб встигнути на першу пару, 
я змушена прокидатися о 6.30 ранку. 
Другий мінус — занадто велика опіка з 
боку брата, ніби я мала дитина. Адже сту-
дентські роки це не тільки навчання, але 
й розваги. Трішки шкодую, що не відчула 
повноти студентських років у гуртожит-
ку,— посміхається дівчина.

Та попри все дівчата не шкодують, що 
мешкають у Львові з родичами. Навіть, не 
зважаючи на те, що не мають стільки сво-
боди, скільки мають студенти гуртожитків. 
Але такий вид проживання для приїж-
джих спудеїв — найбільш оптимальний, 
з однією поправкою: якщо у вас взагалі є 
родина у Львові.

Артур БОБРИК,
 студент третього курсу ІКНІ  

Львівської політехніки

Пропонуємо увазі читачів авторський проєкт сту-
дента Львівської політехніки Артура Бобрика 

„Проблеми приїжджих студентів“. у числах 37 і 38 
автор  досліджував проблеми студентів, котрі щодня 
доїжджають на навчання з районів области, і тих, котрі 
винаймають квартири у Львові. Сьогодні розглянемо 
плюси і мінуси проживання з родичами

[мОЛОдІжНА ПОЛІТиКА]
устами студентів коротко

16 грудня на площі Святого 
Петра у Ватикані урочисто 
відкрили головну ялинку 
християнського світу, яку при-
везли із Рахівщини. А сорок 
менших ялинок із Львівщини 
прикрасили папські апарта-
менти. Під час урочистого 
відкриття Львівська державна 
чоловіча академічна хорова 
капела „Дударик“ спільно 
із Ватиканським оркестром 
виконали традиційні укра-
їнські колядки і щедрівки. 
Участь у цій події взяли також 
львівські звіздарі. Перед 
урочистим відкриттям Папа 
Римський Бенедикт XVI дав 
авдієнцію українській делега-
ції. Загалом у церемонії взяли 
участь 10 тис. осіб, серед яких 
більшість — українці. 

Головну львівську ялинку 
біля театру опери та бале-
ту ім. С. Крушельницької 
запалили 19 грудня. Цього-
річна ялинка, яку привезли з 
Пустомит, на півтора метра 
вища за свою попередницю. 
Особливістю прикрас ялинки 
стали спеціяльні металеві 
конструкції — янголи, які 
було розроблено для ялинки 
у Ватикан. Окрім цих янголів, 
новорічну красуню прикраси-
ли іграшки, які надали фірми 
„Світоч“ та „Галімпекс“. 

упродовж трьох днів, з 23 до 
25 грудня, у Львівській по-
літехніці триватиме реґіо-
нальний форум „Болонський 
процес: студентський погляд“. 
У рамках цього представниць-
кого зібрання студентських 
самоврядних структур запла-
новано обговорити актуальні 
проблеми організації  навчан-
ня і стажування українських 
студентів у провідних закор-
донних вишах, а також осо-
бливості впровадження Бо-
лонського процесу в Україні. 
Цей форум спільно організо-
вують і проводять Управління 
з питань сім’ї та молоді ЛОДА, 
Колегія студентів і аспірантів 
Львівської політехніки та ВО 
„Національний студентський 
союз України“. 

За матеріялами інформаґенцій

Проблеми приїжджих студентів
Дослідження третє. Життя у родичів

Львівський молодіжний клуб туризму 
запрошує всіх, хто любить мистецтво 

фотографії, зимовий затишок і наш Львів 
взяти участь у виставці-конкурсі фотографій 
до зимових свят „Зимові львівські настрої“.

Аби стати учасником конкурсу потріб-
но надіслати 3 фотографії, які найкраще 
передають емоції, затишок, святковість, 

гарний настрій та відчуття радости у по-
зитивній атмосфері Львова.

Роботи потрібно надіслати до 30 
грудня на електронну адресу winter.lviv@
gmail.com, вказавши в листі своє ім’я, вік 
та рід діяльности, а також творчу назву 
фото.

Роботи можна буде оглянути в Центрі 
туристичної інформації (Пл. Ринок, 1)

увага: конкурс!

Покажи святковість Львова!
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До іменин Андрея Шептицького На-
ціональний музей відкрив тематич-

ну виставку живопису, присвячену сво-
єму засновнику. Її відвідувачі матимуть 
змогу оглянути краєвиди, які створили 
митці Галичини.

Близько сотні полотен художників 
більш і менш знаних розмістили у кіль-
кох виставкових залах Національного 
музею імени Андрея Шептицького. 
Картини для експозиції надали зі своїх 
фондів Львівська національна галерея 
мистецтв, Львівський історичний музей, 
Івано-Франківський краєзнавчий музей 
та власники приватних збірок.

Музей цьогоріч поповнили нові ро-
боти — Ганна Новаківська надала збірку 
творів учнів школи Олекси Новаківського 
20 — 30 років ХХ століття, подарував усі 
свої експонати з виставки Богдан Со-
рока. Щодо теми краєвидів у творчості 

художників Галичини, від романтичних її 
проявів до сюрреалістичних, то першою, 
хто її підняв, була мистецтвознавець 
Віра Свєнціцька, тож виставка — ще й 
своєрідна присвята їй.

Обговорення концепції виставки 
було тривалим. Зате тепер ми можемо, 
переходячи із зали в залу, бачити, як 
змінювалось бачення краєвидів — ур-
баністичних, природних, зокрема й мор-
ських — у художників минулого. Як вони 
не просто зображають красу природи, 
а й намагаються передати відчуття сус-
пільної проблематики того часу, як уже 
в начерках з’являються предмети міської 
культури, як на зміну реалістичному 
краєвиду приходить краєвид містичний.

Ця виставка — чудова ілюстрація для 
вивчення історії мистецтва, а буде вона 
відкрита для огляду до 30 січня.

Н. Я.

Дві півфінальні гри Відкритої телеві-
зійної ліги КВН „Європа“ відбулися 

18 грудня. Темою ігор став „Перший сніг“. 
Команди зіграли в чотирьох конкурсах: 
„візитка“, „фоторозминка“, „озвуч-
ка“ та „музичне домашнє завдання“.

За результатами ігор до фіналу 

ввійшли дві команди — „Торнадо 
Люкс“ (Берегомет) та „Коліжанки“ 
(Львів). Збірна команда Львівської 
політехніки „Загорецька Людмила 
Степанівна“ не потрапили до фіналу. 
Вона посіла друге місце у півфіналі. 

Н. П.

коротко

у приміщенні Львівського іс-
торичного музею відкрито 
виставку краківських шопок. Уся 
колекція налічує 300 експонатів, 
до Львова привезли лише 15. Це 
авторські роботи майстрів, котрі 
брали участь у конкурсі шопок 
у Кракові. Краківська шопка 
унікальна тим, що народження 
Ісуса Христа в ній відбувається 
не в яслах, а в прекрасному па-
лаці. Архітектура такого палацу 
складена з елементів архітекту-
ри Кракова. Львів’яни матимуть 
змогу оглянути експонати 
впродовж різдвяних свят.

20 грудня у Львові на пр. шевчен-
ка встановлено пам’ятник компо-
зитору та поету Володимирові 
Івасюку. Пам’ятник заввишки 
2,6 метра виготовлено з бронзи, 
а постамент та мощення — з 
граніту. Монумент встановлено 
на монолітній кам’яній брилі, а 
навколо пам’ятника з мозаїки 
та гранітної плитки викладено 
декоративну гітару. Ініціятором і 
меценатом створення пам’ятника 
є відомий український музикант, 
лідер гурту „Океан Ельзи“ Свя-
тослав Вакарчук.

у четвер, 22 грудня о 19.00 
кав’ярня-галерея „штука“ за-
прошує на лекцію Олега Яськіва 
„мій моцарт“. Під час лекції у 
формі мультимедійного пред-
ставлення буде висвітлено не 
лише сторінки біографії видат-
ного композитора, а й музичні 
твори, а також найкращі сучасні 
хореографічні та анімаційні 
інтерпретації композицій. Захід 
для усіх шанувальників музики, 
кіно та хореографії.

до свят „мистецька рамарня“ 
щороку з 15 грудня до 20 січня 
проводить різдвяну виставку 
„мистецький вертеп“. Най ній 
можна побачити й купити понад 
200 унікальних творів мисте-
цтва — авторські іграшки, при-
краси на ялинку з солоного тіста 
та тканини, підсвічники, вишиті 
скатертини, таці, годинники, 
ангелики, сніговички, святкові 
чобітки, медові свічки, розфар-
бовані скриньки та инші роботи 
на різдвяну тематику.

За матеріялами інформаґенцій

палітра

Романтична і сюрреалістична 
природа на художніх полотнах

веселі забави

Політехніки — на другому  
місці у півфіналі
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Коли образи й ідеї зазнають пере-
несення з одного твору в инший, 

а потім ще й на сцену чи на екран, 
то хоч-не-хоч вони зазнають різних 
трансформацій. Так чеський варіянт 
любови Ромео і Джульєтти у ліричній 
комедії Яна Отченашека і Ярослава 
Баліка у заньківчанському баченні 
набув рис майже побутової „кайда-
шівщини“, у якій загубилися і трепет 
почуттів закоханих, і оте одвічне філо-
софське питання „бути чи не бути?“.

Найсмішніше те, що перша третина 
вистави була зовсім не смішна. І вина 
в тому не стільки акторів чи режисера, 
скільки, здалося, самого твору, взятого 
до постановки. Але, зрештою, не на 
комічному мав би бути акцент — сміх 
у цій п’єсі — це лише засіб для знят-
тя драматичної напруги від вагань 
персонажів щодо права на щастя у 
літньому віці.

Показ психологічних нюансів бо-
ротьби з еґоїстично налаштованими 
родичами і боротьби героїв із самими 
собою міг би надати виставі тої глиби-
ни, якої їй бракує. Натомість режисер 
Алла Бабенко зосередилась на зовніш-
ніх перепитіях, декораціях і музиці. На 
щастя, танців і співів у цій прем’єрі, на 
відміну від попередньої („Блакитної 
троянди“) було в міру: коли вокально-
хореографічні моменти переставали 
сприйматися як емоційне підсилення 
дії, вони раптово обривалися — ніби 
режисер відчувала, що далі танцюва-
ти і співати — це вже несмак. Єдине, 
що дисонувало — вигуки героїв у 
найбільш напружену мить піднесено-
патетично — „Музика!“. І вона звучала…

Алюзіями до шекспірівського сюже-
ту можна вважати місток, який уявно 
перетворюється на балкон, вийшовши 
на який Марія-Джульєтта (Олександра 
Гуменецька або Любов Боровська) про-

мовляє до свого Карела-Ромео (Євген 
Федорченко). Парасольки, сцена, густо 
заліплена осіннім листям — це вже не-
шекспірівський антураж, який разом 
із музикою повинен, незалежно від 
подій, створювати ліричний настрій. І 
все би було добре, якби не надмір не-
природности у грі акторів: їх бажання 
донести до глядача драматизм ситуації 
чомусь втілюється у різкому криці і 
перекошеності обличчя.

Враження після побаченого таке — 
що була на виставі, що не була. Жод-
ного катарсису чи хоча б жартів, 
сценічних знахідок, які би врізалися в 
пам’ять. Але для старшого покоління 
це все ж була добра нагода замис-
литися над своїм життям, збагнути, 
хто є в ньому господарем і, можливо, 
дозволити собі кохати, навіть якщо 
тобі 60 і діти й обставини категорично 
кажуть „ні“…

Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

Нешекспірівські пристрасті

хіт-парад

Хай переможе  
ваш кумир!

На сайті  нашої газети www.
audytoriya.lviv.ua 19 грудня в остан-
ній цього року фінал хіт-параду 
потрапили кілька композицій. 
Найбільше голосів набрали чотири 
настроєво-зимові пісні. Третє місце 
посіли дві композиції — „Сніг“ від 
„Знаку води“ і „Я тебе знайду“ 
авторства групи „Хмелі-Сунелі“. 
На другій позиції опинилася ком-
позиція від гурту „Карна“ із назвою 
„В обіймах сплячого сонця“. А 
переможцем стала пісня із назвою, 
яка містить майже прогноз синопти-
ків — „Зима буде довга“. Так „наво-
рожила“ нам група „Ворождень“. 

Усіх музичних вгадувальників 
гарні передноворічні призи цього 
разу оминули. Сесія, підготовка до 
свят, тому новий список із добрих 
композицій будемо складати на-
ступного року. За нових учасників 
можна буде голосувати у січні, 
після Різдва.

Пропозиції щодо покращення 
нашого хіт-параду надсилайте на 
редакційну скриньку info@polynet.
lviv.ua. Хай щастить! J

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

арт-благодійність

Гноми пишуть листа…

Львівська газета „Галицьке юна-
цтво“ відзначає своє 20-ліття. З 

цієї нагоди сьогодні у Львівській об-
ласній організації Національної спіл-
ки письменників України відбудеться 
урочисте засідання за участи членів 
редакційної ради та авторів газети.

Дописувачами газети є учні й сту-
денти галицьких шкіл та вишів. Найак-
тивніші автори — учасники літературної 
студії „Джерельце“, яка діє при Львів-
ській обласній бібліотеці для дітей. 

Керівник студії і незмінний голо-
вний редактор газети-ювіляра Марія 
Людкевич говорить: 

― Газета має своє обличчя, свій 
імідж, у ній є теми, котрі цікаві юним 
читачам. Багатьом авторам газета дала 
путівку у світ журналістики, тому що 
перше інтерв’ю, перша стаття мають 
велике значення для дальших кроків 
у журналістиці. При газеті діє гурток 
юних журналістів, який веде заступник 
головного редактора Світлана Ленць, 
гурток редагування, який веде Ольга 
Кушнір. Крім цього, відбуваються 
круглі столи на різноманітні теми. На 
них запрошуємо психологів, юристів, 
соціологів, письменників... 

Людмила ПУЛЯЄВА

ювілей

Школа журналістики

Минулої п’ятниці у Національному 
академічному драматичному 

театрі ім. М. Заньковецької відбула-
ся прем’єра волонтерської вистави 
„Новорічний лист“ від компанії „Ки-
ївстар“.

П’єсу за мотивами казки Марі Дю-
валь та Алена Жоста „Новорічний лист 
від гномів“ поставив режисер Богдан 
Ревкевич, а от усі ролі в ній зіграли 
співробітники Львівської філії „Київ-

стар“. Простота і чарівність декорацій, 
гарна музика, яку написав відомий 
львівський композитор Юрій Саєнко, 
і хороша, як для непрофесіоналів, гра 
сподобались дітям і їхнім батькам — 
працівникам компанії, які прийшли 
на виставу. Крім них, переглянули 
постановку діти з інтернату „Мрія“ та 
з багатодітних родин. Доброчинну ви-
ставу покажуть в інтернатах Тернополя 
й Володимир-Волинського.

Н. Я.
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Потрібен гарний 
настрій

Отож, політехніки мають у 
Славську „свою територію“ 
— навчально-оздоровчий 
табір „Політехнік-2“. Дирек-
тор бази Володимир Білодід 
розповів, що до зимового 
сезону база підготовлена:

— Потурбувалися про 
гарний відпочинок: для про-
ведення дискотек придба-
ли установку світломузики, 
колонки, музичний центр; 
запаслись дровами, виго-
товили мангали — тож при-
їжджі зможуть приготувати 
смачний шашлик. Зрештою, 
готові підтримати ініціятиви 
тих, хто до нас завітає. Найго-
ловніше, щоб вони привезли 
зі собою гарний настрій!

― А на що сподіватися 
тим, хто любить актив-
ний відпочинок?
― Недалеко, за 200 метрів 
від табору, є бугельний ви-
тяг. Ціна одного підйому — 6 
гривень. Кущі ми зрізали, 
спускову доріжку трохи роз-
ширили, зробили ремонт 
бугельної дороги. Працю-
ють інструктори, які можуть 
навчити їздити на лижах і 
дорослих, і дітей. А внизу 
кожен охочий може купити 
собі каву, чай, канапку. Біля 
бази є 6 — 7 прокатних пунк-
тів, цілодобовий магазин, — 
каже директор бази.

Якісний сервіс
Аби перебування в горах 
принесло максимум задо-
волення, на „Політехніку-2“ 
відпочивальникам нама-
гаються забезпечити як-
найкомфортніші умови. Тут 
пропонують дво-, три- або 
чотиримісні номери, в яких 
старі матраци замінили на 
ортопедичні, відремонту-
вали телевізори, розмістили 
шафи для одягу. Є їдальня 
(на сто осіб), де годують, як 
на добрій забаві, адже, за 
словами директора табору, 
на кухні господарюють до-
свідчені сільські господині, 
що готують на весіллях. 
Власне, у вартість путівки 
входить проживання і три-
разове харчування. Доба ко-
штує 180 гривень (для членів 
університетського профкому 
ця сума дещо менша). Трохи 
більше — 278 гривень — до-
ведеться заплатити у святко-
вий період — із 28 грудня до 
10 січня.

Подбали і про медичне 
забезпечення: є медпункт 
із необхідними ліками, а 
досвідчений медбрат ро-
бить неперевершений ма-
саж. Незабаром придбають 
і встановлять спеціяльне 
ліжко для лікування хвороб 
опорно-рухового апарату, 
зауважує Володимир Петро-
вич. Оскільки зимові види 
спорту — екстремальні, та-

бір уклав угоду зі Славською 
міською лікарнею і МНС.

І трохи фантазії

Та не сервісом єдиним… У 
„Політехніку-2“ турбуються 
й про приємну емоційну ат-
мосферу. Впорядкованість, 
естетика, дисципліна — це 
своєрідні пріоритети Воло-
димира Білодіда, колишньо-
го військового, полковника 
запасу, який уже впродовж 
року керує табором. Він є 
генератором різних ідей, з 
ентузіязмом і творчо під-
ходить до будь-якої справи. 
Навіть квіти з дому при-
везе, і власну машину не 
пошкодує. Як результат: на 
території бази з’явились 
„Райський куточок“, „Озеро 
кохання“: тут гойдалки та 
лавочки, дерев’яні доріжки 
й альтанки; навесні та влітку 
довкола багато квітів, можна 
натрапити на своєрідний 
„зоопарк“: зайця, білочку, 
косулю, лелеку… Навесні 
та восени розчистили два 
ставки, зробили підпорні 
стіни та підняли рівень води. 
Згодом запустять рибу й зро-
блять невеличкий водоспад. 
Володимир Петрович каже:

— Усе, що зроблено і 
робиться в таборі, — резуль-
тат праці нашого дружного 
колективу. Я дуже вдячний 
усім працівникам (у сезон-

ний час на „Політехніку“ 
працює приблизно сорок 
осіб): кожен на своєму місці, 
відповідально і якісно ви-
конує щоденні обов’язки. 
Дуже ціную підтримку ке-
рівництва університету. Рек-
тор Львівської політехніки 
Юрій Бобало та проректори 
Володимир Павлиш, Ана-
толій Мороз, Богдан Мор-
кляник завжди вислухають, 
підтримають мої задуми й 
пропозиції. Вдячний і голові 
університетського профко-
му Володимирові Гайдуку.

Позитивні зміни

Позитивні зміни на „По-
літехніку“, звісно, не могли 
не помітити ті, хто тут відпо-
чиває. У„Книзі відгуків і про-
позицій“ вони дякують за 
„теплий прийом“, „чистоту і 
порядок“, „смачну смажену 
рибку і канапки зі сиром…“ 
й т. д. Кожен приїжджає на 
базу за своїм: деякі політех-
ніки, як хіміки, геодезисти, 
будівельники, — на прак-
тику, инші — на „Канікули 
з Богом“, університетська 
жіноча збірна з гандболу на-
бирається тут сил та енергії, 
а науковці можуть попра-
цювати у спокої чи просто 
втекти від міської суєти.

У таборі відпочивають 
не лише політехніки. Бували 
гості з Донецька, Маріуполя, 

відпочинок

Передчуваючи наближення свят і спостерігаючи за не дуже щедрим львівським сніжком, мабуть, багато 
хто згадав про справжню — тобто карпатську — зиму. Засніжені гірські вершини, ялинки, дивовижна про-

холода, яка буває тільки в горах… — замріялись романтики. А екстремали про своє: круті схили, швидкість, 
відчуття польоту... Ну що ж, лижники, гостріть лижі! 15 грудня навчально-оздоровчий табір „Політехнік-2“, що 
у Славську, відкрив зимовий сезон. Він триватиме три місяці — до 15 березня

Сезон відкрито — гостріть лижі!
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Команда ІТРЕ впевнено провела 
фінальні зустрічі з футзалу і посіла 

перше місце у змаганнях Універсія-
ди-2011 Львівської політехніки.

У змаганнях брали участь 12 ко-
манд. За регламентом вони проходили 
у два етапи. Перший етап — попередні 
ігри в групах, де команди вели бороть-
бу за вихід у фінальну частину змагань. 
Дві команди з кожної групи отримува-

ли право продовжити боротьбу за на-
городи Універсіяди, а инші — за кращі 
місця у тірнірній таблиці.

У першій групі це право завоювали 
ко манди ІГДГ (результати ігор: ІНЕМ — 
2:2, ІНПП — 1:0, ІБІД — 3:0, ІІМТ — 6:0, 
ІТРЕ — 0:0) та ІТРЕ (ІНЕМ — 0:0, ІНПП — 3:0, 
ІБІД — 4:0, ІІМТ — 2:0). У фінал з другої групи 
вийшли ІЕСК (ІКНІ — 0:0, ІАРХ — 1:0, ІХХТ — 
4:0, ІМФН — 3:0, ІГСН — 4:0) і ІГСН (ІКНІ — 
5:2, ІАРХ — 1:0, ІХХТ — 1:3, ІМФН — 3:0).

Команда ІТРЕ впевнено провела 
фінальні зустрічі, переграла колективи 
ІГДГ (1:0), ІЕСК (1:0), ІГСН (2:0) і по-
сіла перше місце. На другу сходинку 
п’єдесталу пошани піднялися футбо-
лісти ІГДГ (ІЕСК — 1:0, ІГСН — 4:3), на 
третю — ІЕСК (ІГСН — 2:0).

Инші місця посіли відповідно — 
ІГСН, ІНЕМ, ІАРХ, ІІМТ, ІХХТ.

Арнольд ПРОХОРОВ

універсіяда

На вершині футбольного п’єдесталу

Дозвольте познайомити вас з родиною 
Коростильових — знаних у спортивних 
колах стрільців-пістолетників. Голова 
сім’ї Сергій Коростильов — неоднора-
зовий чемпіон, призер та рекордсмен 
чемпіонатів світу, Европи, СРСР та 
України, майстер спорту міжнарод-
ного класу. Його дружина Валентина 
Коростильова — кандидат у майстри 
спорту. На сьогодні — обидва заслу-
жені тренери України, працюють на 
навчально-спортивній базі літніх видів 
спорту Міністерства оборони України, 
а пані Валентина ще й вчитель стрільби 
у Львівському державному училищі 
фізичної культури.

Звичайно, що у таких талановитих 
спортсменів могли народитися лише 
обдаровані діти. І не лише стали піс-
толетниками, а й досягнули вагомих 
успіхів у цьому спорті.

Старшою серед дітей у сім’ї є Юлія 
Коростильова — справжній приклад 
гармонійно розвинутої особистости: 
сильної тілом, духом та розумом. Май-
стер спорту міжнародного класу, член 
національної збірної команди України, 
неодноразова переможниця та при-
зерка всеукраїнських та міжнародних 

змагань, учасниця Олімпійських ігор 
2004 року. В Афінах Юлія була за крок 
від перемоги, адже потрапила до фі-
налу (у стрільбі до фіналу виходить 10 
спортсменів) та, на жаль, не достріляла 
лише двох очок, щоб опинитися на 
п’єдесталі пошани. Нещодавно Юлія 
захистила кандидатську дисертацію, 
її запросили на посаду викладача до 
Львівського державного університету 
фізичної культури. Талановита дівчина 
впевнена, що її найвищі досягнення 
ще попереду, як у спорті, так і на ви-
кладацькій ниві.

Справжнім феноменом назива-
ють наймолодшого члена родини — 

Павла Коростильова. Незважаючи 
на юний вік, здобутки цього хлопця 
вражають. Павло на сьогодні наймо-
лодший в Україні майстер спорту зі 
стрільби з пістолета. До речі, норма-
тив майстра хлопець виконав у день 
народження батька, чим зробив йому 
незабутній подарунок. Хлопцеві лише 
чотирнадцять років, а він — член 
молодіжної збірної команди України. 
Ровесників Павла, які б виступали на 
всеукраїнському рівні — одиниці. А 
він ще й впевнено виходить на рі-
вень европейський: неодноразовий 
переможець та призер чемпіонатів 
України, Павло гідно захищає честь 
України на европейській арені. У 
жовтні у місті Будві (Чорногорія) він 
двічі виборов III місце на фіналі Ев-
ропейської юнацької ліги. 11 — 13 
листопада цього року у словацькому 
місті Нітра на міжнародних змаган-
нях „Олімпійські надії“ зі стрільби з 
пневматичної зброї здобув дві срібні 
та бронзову медалі. І все це на фоні 
того, що Павло змагається з двадцяти-
річними суперниками.

Підготувала Наталія ВАСЬО

стрілецька родина

Від батька до сина, від матері доні талант передам!

Києва, Варшави. Свого часу 
тут відбулась обласна конфе-
ренція профспілок України, а 
на початку червня базу від-
відав голова Львівської обл-
держадміністрації Михайло 
Цимбалюк. Також улітку 
„Політехнік-2“ прийняв дві 
зміни дитячого табору. Бать-
ки вподобали собі „якісний 
та змістовний відпочинок“ 

своїх чад, а ті „з нетерпінням 
чекають наступного літа“. За  
організацію оздоровлення й 
відпочинку дітей Федерація 
профспілок України відзна-
чила табір „Політехнік-2“ у 
номінації „кращий заклад 
оздоровлення та відпочин-
ку дітей“. Минулого місяця 
директор отримав у Києві 
диплом і кубок.

Це ще не все
Це такі собі приємні проміж-
ні підсумки діяльности бази. 
Адже ще є чимало планів, 
каже керівник табору. Вони 
зокрема стосуються впо-
рядкування території (це, до 
речі, 6,4 га — 14 футбольних 
полів): відновити роботу сау-
ни, реконструювати спортив-

ний майданчик, встановити 
нові альтанки, гойдалки. А 
навесні на території бази, 
при вході продовжать робо-
ти над встановленням не-
великої відкритої каплички 
зі статуєю Матері Божої, вже 
закладено блоки та готовий 
відповідний проєкт.

Ірина ШУТКА
Славське — Львів
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Горизонтально:
3. Найзручніші побу-
тові умови, вигоди, 
затишок. 7. Наука про 
спадковість. 8. Уяв-
на лінія, що з’єднує 
полюси земної кулі. 
9. М’який, дуже пруж-
ний матеріял, що де-
формується від незнач-
ного навантаження. 
11. Марка українського 
пива. 13. Курильний 
прилад, у якому дим 
очищається проходя-
чи через довгу трубку 
з водою. 16. Німфа, 
перетворена на лавр 
у давньогрецьких мі-
фах. 18. Тихоокеанська 
сардина. 19. Гори в 
Европі. 20. Знак держа-
ви, міста. 21. Предмет 
меблів. 22. Навчальний наступ війська 
на ворога. 24. Український телеканал. 
26. Гурт копитних тварин. 28. Чорномор-
ський дельфін. 30. Кілька гальванічних 
елементів, з’єднаних між собою. 31. Ста-
ровинна зброя, що має форму лука для 
метання стріл. 34. Той, хто адресує, 
посилає кому-небудь лист, телеграму. 
35. Історична область на заході України. 
36. Хвороба, що проявляється нападами 
загальних або місцевих корчів. 

Вертикально: 
1. Велика африканська антилопа. 2. Роз-
мір книжки, газети, аркуша. 3. Велика 
дика качка. 4. Насип з порожніх порід 
біля шахти. 5. Випалена кольорова висо-
коякісна гончарна глина. 6. Твір образли-
вого, наклепницького характеру, часто 
анонімний. 10. Вогнетривка металева 

шафа для зберігання документів, цін-
ностей. 11. Японський острів, найбіль-
ший у архіпелазі Рюкю. 12. Мистецтво 
складання паперових фігурок, пошире-
не в Японії. 14. Особа, яка правильно 
враховує у своїй діяльності умови ре-
альної дійсности. 15. Держава у Східній 
Африці, на узбережжі Червоного моря. 
16. Початок шахової партії. 17. Хімічний 
елемент, сполуки якого отруйні; миш’як. 
23. Найбільша в світі змія родини уда-
вових, поширена в Південній Америці. 
25. Пусті, марні розмови, нісенітниці; 
балачки. 27. Друга літера грецького 
алфавіту. 29. Багаторічна трав’яниста 
рослина; щириця. 30. Бій, битва, бойови-
ще. 32. Дириґентська паличка. 33. Юнак, 
парубок у гуцулів.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд наш календар
20 грудня — День міліції.
22 грудня — День енергетика.

Пам’ятні дати
22.12.1833 — народилася Марія 
Вілінська-Маркович (псевдонім 
Марко Вовчок), українська пись-
менниця.
22.12.1833 — народився Джакомо 
Пуччіні, італійський композитор, 
автор опери „Мадам Баттерфляй“.
23.12.1790 — народився Жан Фран-
суа Шампольйон, французький 
єгиптолог, який розшифрував дав-
ньоєгипетські ієроґліфи.
23.12.1799 — народився Карл 
Брюллов, російський художник, 
який брав участь у викупленні 
Т. Г. Шевченка з кріпацтва.
24.12.1653 — перемога військ 
гетьмана Богдана Хмельницького 
під Жванцем.
24.12.1818 — народився Джеймс 
Прескотт Джоуль, англійський фізик.
24.12.1879 — народився Станислав 
Людкевич, український компози-
тор, музикознавець i фольклорист.
24.12.1920 — народився Святослав 
Караванський, учений, перекладач та 
правозахисник, автор „Практичного 
словника синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чор-
новіл, український журналіст, політик, 
один із засновників Народного руху.
24.12.1963 — помер Михайло Пара-
щук, український скульптор, співав-
тор пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
25.12.1742 — шведський природо-
знавець Андерс Цельсій запропо-
нував стоградусну шкалу вимірю-
вання температури.
25.12.1848 — у Львівському універ-
ситеті відкрито кафедру української 
мови.
25.12.1895 — народився Григорій 
Верьовка, український композитор 
і хоровий дириґент.
25.12.1925 — народився Олесь 
Бердник, український письменник.
25.12.1926 — помер Олександр 
Барвiнський, український громад-
ський діяч, історик та мемуарист.
26.12.1771 — помер Клод Адріян 
Гельвецій, французький філософ, 
один із діячів Просвітництва.
26.12.1898 — народився Євген 
Плужник, український поет. 
27.12.1571 — народився Йоґанн 
Кеплер, німецький астроном.
27.12.1633 — помер Мелетiй Смо-
трицький, український письменник-
полемiст, учений, церковний i 
освітній діяч, автор підручника 
церковнослов’янської мови.
27.12.1822 — народився Луї Пастер, 
французький мікробіолог і хімік, 
який розробив метод профілактич-
ної вакцинації проти сибірки, сказу 
і запропонував метод стерилізації.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 38

Горизонтально: 3. „Капітал“. 6. Екватор. 
8. Ірис. 9. Алігатор. 10. Орифлама. 12. Етан. 
13. Дромадер. 15. Артеміда. 18. Кончак. 
20. Імпала. 21. Тризна. 22. Антарктида. 
23. Штанга. 26. Корова. 28. Ратуша. 
31. Апостроф. 33. Каламбур. 34. Кіпу. 
35. Аргонавт. 36. Ламантин. 37. Крюк. 
38. Афаліна. 39. Агреман.
Вертикально: 1. Стартер. 2. Хвилина. 
4. Апліката. 5. Лібрето. 6. Естонка. 7. Орна-
мент. 9. Агора. 11. Афіни. 13. Деметра. 
14. Ембарго. 16. Ромашка. 17. Азнавур. 
18. Катер. 19. Криза. 24. Ніоба. 25. Авто-
граф. 26. Квартира. 27. Рабин. 29. Арктика. 
30. Шпулька. 32. Франція. 33. Комфорт.

J J J

Найпереконливішим доказом існування 
розумного життя у Всесвіті є те, що 
досі ніхто не пробував з нами, земля-
нами, зв’язатися. 

J J J

Комп’ютер — чудова річ: посидів п’ять 
хвилин — півтори години минуло.

J J J

Якщо ви заблукали в лісі, а компаса під 
рукою нема, дочекайтесь осени — пта-
хи полетять на південь.



Вельмишановний, дорогий  
Станіславе Андрійовичу!
Рідний колектив кафедри органічної хімії сердечно ві-

тає свого завідувача професора Станіслава Воронова з Днем народження!
Ми щиро радіємо і святкуємо з Вами цього чудового зимового дня. 

Зігріваємо цей день теплом наших сердець і любов’ю до Вас.
Жертовною відданістю науці, колективу, студентству  наповнювалися 

Ваші дні. Завдяки щедрому Божому дару — непересічному розуму та 
великому доброму серцю — Ви є всесвітньо відомий учений, улюблений 
викладач, шанована Людина.

Хай Ваша благородність, краса помислів та велич думки збагачують 
життєвий потенціял, а людська вдячність живить джерело натхнення.

Хай завжди буде разом з Вами щаслива родина, творча праця та не-
змінно найкраща Ваша кафедра.

Многая літа, пане професоре! — звучить Вам потужним хором із усіх 
куточків світу від вдячних учнів з нагоди поважних літ Вашого ювілею.

Колектив кафедри органічної хімії

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №111109.
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[РЕКЛАмА ТА ОГОЛОшЕННЯ]

Многая літа!

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачені диплом МПНХ № 015362 та додаток до 
диплому, видані Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Сторожинської 
Галини Йосипівни;
утрачений диплом № 088540, виданий Львів-
ським політехнічним інститутом на ім’я Кравця 
Петра Олексійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Клименюка Миколи Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дарміць Христини Зіновіївни;
утрачену залікову книжку ВЕ № 1005016, вида-
ну Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Мальцевої Марини Євгенівни;
утрачений студентський квиток № 08386818, ви-
даний Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гірак Ірини Любомирівни;
утрачені студентський квиток і залікову книжку, 
видані Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Вайди Василя Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лукіянюк Тетяни Віталіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Волковецького Тараса Руслановича;

утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Якимів Анни-Марії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Онисько Аліни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Турича Володимира Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Цюшка Михайла Мирославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дутка Віталія Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бурлаки Артема Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Керницької Христини Аскольдівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Ваховської Оксани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Процайла Юрія Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Якимович Богдани Миколаївни.

ч. 39 (2759)
22 — 28 грудня 2011

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
22 грудня — „Весела вдова“. 18.00.
23 грудня — „Коппелія“ (балет). 18.00.
24 грудня — „Травіата“ (опера). 18.00.
25 грудня — „Чарівне кресало“ (музична 

казка). 12.00, „Лускунчик“. 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
22 грудня — „Сто тисяч“. 18.00.
23 грудня — „мина мазайло“. 11.00, 

„Ханума“. 18.00.
24 грудня — „Поліанна“. 12.00, „Блакитна 

троянда“. 18.00.
25 грудня — „Сільва“. 18.00.
27 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.
28 грудня — „Неаполь — місто попелюшок“. 

18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
24 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.
25 грудня — „Хвала Еросу“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
імени Лесі українки
22 грудня — „дорога до Вифлеєму“. 16.00.
24 грудня — „Котигорошко“. 12.00; 15.00.
25 грудня — „дорога до Вифлеєму“. 12.00; 

15.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
23 грудня — „Том, дік, Гаррі“. Прем’єра. 19.00.
24, 25 грудня — „Том, дік, Гаррі“. 18.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
22, 23 грудня — „Стежечка святого 

миколая“. 12.00.
23 грудня — „швейк у Львові“. 19.00.
24 грудня — „Стежечка святого миколая“. 

14.00.
25 грудня — „Стежечка святого миколая“. 

12.00; 15.00.




