
освітній студентський тижневик #40 [2760] 29 грудня 2011 — 14 січня 2012

З Новим роком  
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Андрій Бойчук, студент п’ятого курсу Інституту економіки і менеджменту 
Львівської політехніки:

„Був нелегкий, але вдалий рік“
Це був нелегкий, але вдалий рік. Я успішно захистив бакалаврську 
роботу, а тепер ось маю вже досягнення у першому семестрі маґі-
стратури. П’ятий курс — фінішна пряма для студентів. Я маю надію 
продовжити навчання в аспірантурі. Це моя мрія на наступний рік. 

Також, думаю, потрапити на „Евро-2012“, як представник преси. Моє хобі: вільний час 
присвячую журналістиці.

Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ

Степан Соківка, студент першого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Рік був напружений“
Це загалом важкий рік. Майбутній футбольний чемпіонат усе 
стискає в часі. Це, певно, вплинуло й на зимову сесію: зник мо-
дульний тиждень, іспити завершаться до Нового року. У вересні 
довелося звикати до нового міста і нових людей. Але тепер уже 
навіть незвично на вихідні бути вдома. Хоча новорічні й Різдвяні 
свята я обов’язково проведу з батьками.

[вАшА думкА]

Що з 2011 року запам’ятається Вам на все життя?
Є певні умовні вододіли часу, 

які спонукають до підсу-
мовування попереднього 
життєвого досвіду. День 
народження і Новий рік — 
одні з таких загальноприй-
нятих дат. А оскільки дати 
появи на світ у кожного 
свої, то Новий рік — рубіж 
для всіх. 

кажуть: „Без минулого немає 
майбутнього“. Тож треба, 
все-таки, знати, хай тільки 
для себе, з чим рухаємося 
вперед (і чи взагалі руха-
ємося). Або ж все добре 
і позитивне, що було в 
минулому році, помістити 
до комірки „Незабутнє“, а 
все негативне — викинути, 
забути, лишити у минуло-
му році. Було, та загуло. 
Отут якраз і пасує вислів 
дідуся Геракліта: „Не можна 
двічі ввійти в одну й ту саму 
річку“.

Хто що бачить у минулому 
році, повірте, залежить, як 
в анекдотах, від того, чи 
ви оптиміст, чи песиміст. 
А зовсім не від чогось 
ірраціонального, невідомо-
го і невблаганного. Бо ж усі 
знаємо, що просту фразу 
„Скоро Новий рік“ можна 
вимовити по-різному.

Тож ті спогади, які обтя-
жують, залишімо позаду, 
скориставшись наукою до-
свіду. Тобто не забуваймо 
про граблі, які полюбляють 
часом лежати під ногами. А 
от комірка або ж шухлядка 
„Незабутнє“ — це ще й 
знаєте що? — це загорну-
тий у кольорову фольгу 
великий пакунок, про який 
ми, зізнаймося, навіть не 
мріяли напередодні року, 
що минає.

Істинну правду написала у 
„Пісенці з варіаціями“ Ліна 
костенко про те, що „кожен 
фініш — це, по суті, старт“ 
і „за минулим плакати не 
варт“. Але ви й самі все 
чудово розумієте, адже 
у відповідь на запитання 
„Аудиторії“ розповідали 
здебільшого про свої успі-
хи, досягнення і перемоги.

Олександр Смолкін, студент шостого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Я захистив дипломну!“
Це мій останній рік у Політехніці. Я успішно захистив дипломну 
роботу, в основі якої був реальний, дуже цікавий проєкт, позна-
йомився з цікавими людьми. Ще тривають пошуки роботи, але, 
думаю, у певній мірі, й тут рухаюся вперед. Моє захоплення — 
шахи. Я належу до шахового клубу, є кандидатом у майстри спорту.

Айтадж Нухієва, студентка першого курсу Інституту архітектури Львів-
ської політехніки:

„Важкувато з мовою, зате легко в танці“
Я — азербайджанка. Мені легше розмовляти українською, ніж 
сприймати інформацію на слух. До Львова ми переїхали з Москви 
сім років тому. Я закінчила школу і вступила до Політехніки. Зна-
йшла тут друзів. Ще цього року у складі танцювального колективу 
представляла азербайджанську національну культуру на міжнародному фестивалі 
у Львові.

Тетяна Зорій, студентка першого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„І випускний вечір, і ЗНО, і Політехніка“
У пам’яті назавжди залишиться випускний вечір, напружені дні 
підготовки до ЗНО, радість від того, що вступила у Політехніку, та 
ще й на державну форму навчання. Справдилися мої уявлення про 
життя у студентському гуртожитку. Я займаюся улюбленою спра-
вою — малюю. 
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На порозі Нового 2012 року і Різдва Христового вітаю 
студентів, викладачів та працівників Львівської по-

літехніки з прийдешніми найулюбленішими святами. 
Для кожної людини вони наповнені благодатним теплом 
родинного вогнища, світлими спогадами про добрі справи 
й здобутки, сподіваннями на краще майбутнє.

2011 рік, який минає, запам’ятався нам важливими й 
знаковими подіями. Наша держава відзначила 20-річчя 
незалежности. У країні в різних галузях тривають реформи, 
зокрема і в освітній сфері.

Львівська політехніка за останній рік розширилась і 
зросла. За підсумками нещодавно оприлюдненого консо-
лідованого рейтингу вітчизняних вишів наш університет 
виявився найкращим реґіональним вищим навчальним 
закладом України. А в загальному списку представлених у 
рейтингу 276 вишів посів почесне четверте місце. Ми стали 
найкращими і за підсумками вступної кампанії 2011 року.

Склад навчально-наукових інститутів поповнився ще 
одним повноцінним підрозділом — Інститутом права та 
психології, завершується процес формування Інституту 
екології, природоохоронної діяльности та туризму. Ін-
тенсивнішими, а головне результативнішими стали наші 
міжнародні контакти, завдяки чому підписано цілу низку 
взаємовигідних угод із зарубіжними університетами щодо 
обміну студентами, розвитку та поглиблення спільної 
науково-дослідницької роботи.

Науковці університету успішно працюють, зокрема, в ак-
туальних галузях нано- і ІТ-технологій. Особливо тішить, що 
значну кількість наукових розробок практично доведено до 
серійного виробництва. Все це підтверджує високий статус 
самоврядного дослідницького університету.

Я переконаний: якість освіти, яку ми даємо сьогодні сту-
дентам, вартісні чинники дослідницьких напрацювань зна-
чною мірою вплинуть на те, якою наша країна буде завтра.

Як розповів директор 
ІНПП професор, генерал-
лейтенант міліції Володи-
мир Ортинський, це єдина 
школа, яка готує поліцей-
ських, юристів, економістів 
і психологів:

― Ми домовилися спів-
працювати у двох напрямах: 
у галузі права та в галузі 
психології. Йдеться про вза-

ємний обмін студентами, 
викладачами. Плануємо 
розпочати також наукову 
співпрацю, готувати спільні 
наукові публікації. У Вищій 
школі поліції видають на-
уковий журнал, який роз-
повсюджується по всьому 
світу. Коли ми в нашому 
інституті створимо свій на-
уковий вісник, то будемо 

публікувати спільні статті й у 
ньому. Також спільно брати-
мемо участь у конкурсах на 

гранти, зокрема за кошти 
Евросоюзу.

Т. П.

З Новим роком  
та Різдвом Христовим!

міжнародні угоди 

Політехніка співпрацюватиме з Вищою школою поліції

Минулого тижня Львівська політехніка уклала угоду 
про співпрацю з Вищою школою поліції в Щитно 

(Республіка Польща). Свої підписи на документі постави-
ли ректори професор Юрій Бобало та професор, генерал 
поліції Аркадіуш Леткевич. Пропозиція про співпрацю 
надійшла в Інститут права та психології. Реалізовувати її 
планують уже з наступного навчального семестру.

Новий 2012 рік, безперечно, ознаменує новий етап 
актуальних наукових досліджень, інтеґрацію науки і освіти, 
формування інтелектуально орієнтованої економіки, утвер-
дження авторитету України серед провідних країн світової 
спільноти. У контексті кризових викликів, як ніколи раніше, 
перед нами постає надзвичайно відповідальне завдання — 
якомога глибше і всебічно проаналізувати пройдений шлях 
та на цій підставі дати системний і обґрунтований прогноз 
нашого руху вперед. 

Науковці покликані не лише сказати своє вагоме слово в 
осмисленні процесів становлення Української держави, а й 
стати важливою рушійною силою соціяльно-економічного 
поступу країни, формування у ній повноцінного громадян-
ського суспільства европейського зразка. Найголовніше ж 
нині — це консолідація і воля нації дати гідну відповідь на 
історичні виклики часу.

Масштабні за складністю й обсягом завдання постають і 
перед колективом Львівської політехніки. Впевнений, що ми 
зможемо на значно вищий рівень піднести весь навчально-
виховний процес, зміцнити й осучаснити матеріяльно-
технічну базу, докорінно поліпшити результативність 
науково-дослідницької роботи. 

Сердечно вітаю весь колектив із Новим роком та Різд-
вом Христовим! Хай творча наснага та завзятість ніколи не 
залишають Вас. Нових Вам звершень і здобутків на благо 
України! Здоров’я всім і добробуту в Новому 2012 році!

Христос Рождається! Славімо Його!
Юрій БОБАЛО,

ректор Національного університету „Львівська політехніка“,  
голова Ради ректорів Львівщини, професор
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― Насамперед — традиційне за-
питання, чим запам’ятається Вам 
2011 рік?
― Для Політехніки рік був насичений, 
цікавий. Я вважаю, що рік був вдалий. 
Може, непростий. Але останніми рока-
ми ніколи не буває легко. Приємним 
став надзвичайно високий результат 
нашого університету в інтеґрованому 
рейтингу вишів. Він свідчить про те, 
що Політехніка не здає своїх позицій, 
що колектив добре працював. Я дуже 
вдячний усім за цю роботу. Колектив 
дружний, працьовитий. Що ще потріб-
но для успіху?

В структуру Львівської політехніки 
ввійшли нові підрозділи: Інститут 
підприємництва та перспективних 
технологій, Інститут новітніх технологій 
ім. В. Чорновола (ми його реорганізу-
вали в Інститут екології, природоохо-

ронної діяльности та туризму), коледж 
ІНТУ. Зараз ми працюємо над тим, 
щоб у нашу структуру ввійшов коледж 
зв’язку (це було Вище міжреґіональне 
професійне училище зв’язку). 

― Наскільки комфортно відбуваєть-
ся влиття?
― Зараз ми вже міркуємо, чи потрібно 
нам надалі розширюватися. Загалом 
влиття нових підрозділів відбувається 
нормально, з обопільною користю для 

всіх сторін. Але в деяких структурах на-
прями підготовки фахівців дублювали-
ся зі Львівською політехнікою, тому ті 
кафедри влилися в наші. Намагаємося 
ставитися до цього дуже делікатно, з 
повагою до всіх людей, яких це стосу-
ється. У нас найбільший інститут — це 
ІНЕМ, а в новоприєднаних структурах 
також основні напрями підготовки — 
економіка. Тому нам треба добре про-
думати все, щоби гуманітарні напрями 
підготовки не домінували в системі 
Політехніки. 

― У цьому контексті виникає пи-
тання: що Політехніка робитиме 
з коледжем, який дістався у спадок 
від ІНТУ ім. Чорновола? Якщо ди-
зайн — це напрям, сумісний з ІАРХ, 
то що буде з напрямом перукарське 
мистецтво?

― Цей коледж має окреме приміщен-
ня, сформований колектив, методичну, 
матеріяльно-технічну базу, наукові 
розробки, перспективні напрями під-
готовки, тому ми їх збережемо. Для 
чого все руйнувати? Я не прихильник 
революцій. Хай спокійно працюють.

Загалом напрями коледжів, які 
ввійшли у структуру університету, 
охоплюють більшість університетських 
напрямів, тому найкращі випускники 
коледжів поповнюють їх: коли після 

першого курсу відраховуємо студентів, 
котрі не хочуть і не можуть вчитися, 
ми можемо брати на ці місця най-
кращих випускників коледжів. Вони 
вже професійно зорієнтовані, знають, 
чого хочуть. Завдяки інтеґрованим на-
вчальним планам вони мають право 
вступати до університету на 2-й — 3-й 
курси. Як показує практика, вони ста-
ють одними з найкращих студентів.

― Торік Ви планували піднести на-
уку на вищий рівень. Чи вдалося 
використати для цієї мети статус 
дослідницького університету? Чи 
є поступ у створенні лабораторії 
унікального обладнання?
― Загалом рівень науки підвищився. 
Нещодавно до нас надійшли про-
позиції від „Південьмашу“ на дуже 
серйозну науково-дослідну розробку, 
до того ж багатомільйонну. Працювати 
потрібно над тим, щоб наші журнали 
входили в перелік Scopus’у, перелік 
Філадельфійського списку. Наші вчені 
повинні публікувати свої статті у від-
повідних наукових журналах. Цього 
року ми почали видавати ще один 
англомовний журнал — в ІЕСК. Якщо 
ми хочемо, щоб наші статті читали за 
кордоном, мусимо мати більше таких 
видань.

А от можливості, які нам дає статус 
дослідницького університету, будуть 
реалізовані тільки після того, як ухва-
лять новий Закон „Про вищу освіту“. 
В його проєкті є багато того, що було 
задекларовано в Постанові Кабінету 
Міністрів щодо прав дослідницьких 
університетів. Але нам ще треба ду-
мати, чи користуватись усіма, бо при 
наших реаліях це буде непросто. На-
приклад, право ухвалювати кінцеве 
рішення щодо надання ступенів кан-
дидата і доктора наук, вченого звання 
доцента і професора призведе до того, 
що з’явиться багато охочих захищатися 
в наших спеціялізованих вчених радах. 
А це — додаткова відповідальність. Ми 
будемо змушені виробити критерії, за 
якими наші ради прийматимуть ро-
боти до захисту, і будемо вирішувати, 
яким радам давати таке право.

До створення лабораторії унікаль-
ного обладнання ми йдемо. Наразі те, 
яке вже маємо, використовується в 
„проблемному“ корпусі. Я запропону-
вав завідувачам кафедр та директорам 

Мета моєї роботи — Львівська політехніка.  
Це мій дім, моя любов, це те, заради чого я живу, 
працюю. Без сумніву, вона залишиться головною  
і на наступні роки, незалежно від того,  
на якій посаді я працюватиму. 

[СТудІї]
з перших уст

Юрій Бобало: „Я вдячний колективу  
за добру роботу“

За останні роки у Львівській політехніці 
відновили деякі забуті традиції та ство-

рили кілька нових: знову запрацювала 
Рада молодих учених, у головному корпусі 
напередодні зимових свят почали ставити 
новорічну ялинку, започаткували тради-
цію засвічувати її на честь переможців 
СНТК, минулого року відродили Зимовий 
бал в університеті. А наша редакція про-
довжує традицію ― про підсумки року 
та найближчі перспективи говорити з 
ректором Політехніки професором Юрієм 
Бобалом.
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інститутів подати обґрунтовані про-
позиції, що саме потрібно закупити. 
Після вивчення всіх пропозицій при-
ймемо рішення і вже наступного року 
закупимо таке унікальне обладнання. 
Мусимо подбати і про відповідне при-
міщення для нього, адже це має бути 
загальноуніверситетська лабораторія, 
де зможуть працювати науковці різних 
інститутів. 

― Яке із прийнятих цього року рі-
шень було найскладніше?
― Простих рішень не буває. Особливо 
непрості були рішення, пов’язані зі 
структурними змінами, з кадровими 
перестановками, з ухваленням пенсій-
ної реформи, бо все це стосується кон-
кретних людей. Наразі це не вплинуло 
на якість кадрового складу. І я надіюся, 
що люди, які потрібні Львівській полі-
техніці, залишаться працювати.

― 2012 — цифра, яка викликає дуже 
багато асоціяцій: Львів готується 
до „Евро-2012“, екологи говорять 
про Конференцію сталого розвитку 
„Ріо+20“, астрологи пророкують 
кінець Світу. Чого Ви очікуєте від 
2012?
― Однозначно — не кінця Світу. „Евро 
2012“ — це і приємні речі, і багато про-
блем. Скоріше закінчиться навчальний 
рік, наші студенти працюватимуть 
волонтерами, наші гуртожитки при-
йматимуть гостей. Щоправда, ми 
сподівалися отримати кошти на ре-
монт гуртожитків, але не все вдалося 
реалізувати. В цьому контексті хочу 
сказати, що ухвалено рішення про те, 
щоб Чемпіонат Европи з баскетболу 
2015 року проводити у Львові. Може, 
до баскетбольного чемпіонату на базі 
Політехніки побудують тренувальну 
базу, можливо, відремонтують спор-
тивні споруди, які університет має. 

Цього року ми відремонтували 
1800 авдиторій. Враховуючи їх загаль-
ну кількість, нам потрібно ще з десяток 
років, щоб відремонтувати всі, а тоді 
знову вже потребуватимуть ремонту 

ті, котрі були відремонтовані сьогодні. 
Отож, ремонтні роботи на наступний 
рік ми однозначно плануємо, до того 
ж багато.

Намагатимемось підвищити якість 
навчального процесу. Ми не можемо 
опускати планку вимог — як до ви-
кладачів, так і до студентів. А роль 
адміністрації — забезпечити умови і 
відповідну зарплату. Знову плануємо 
купувати комп’ютерну техніку. І якщо 
ми хочемо забезпечити нормальну 
якість навчального процесу, то пови-
нна бути на належному рівні й наша 
матеріяльно-технічна база. Цього року 
ми придбали близько 700 комп’ютерів, 
але техніка морально старіє, життя 
вимагає все новішої. Приємно, що ба-
гато директорів інститутів покращують 
матеріяльно-технічну базу лаборато-
рій за рахунок іноземних компаній, 
купують для навчальних лабораторій 
сучасне обладнання.

― Коли запитую Вас про плани, Ви 
говорите лише про Політехніку. 
Чи маєте особисті бажання на на-
ступний рік?
― Мета моєї роботи — Львівська по-
літехніка. Це мій дім, моя любов, це те, 
заради чого я живу, працюю. Без сум-
ніву, вона залишиться головною і на 
наступні роки, незалежно від того, на 
якій посаді я працюватиму. Збираюся 
наступного року знову викладати. На 
сесії я справедливий, але вимогливий.

Родині приділю увагу у святкові 
дні. Ще з дитинства у мені закладене 
особливе сприйняття Різдва та Вели-
кодня як родинних свят. Його заклала 
мама. Не визнаю великих компаній. 
На Новий рік можна десь піти. Але 
Різдво — це завжди було домашнє 
свято (можна зустрічати і в Славську, 
але в родинному колі). Це в мене з ди-
тинства така ностальгія… Хоч мама ви-
ховувала нас, трьох синів, сама і було 
скрутно, але на ці свята вона завжди 
нам щось купувала, хай дрібничку, але 
це запам’яталось як щось приємне. 
Мої діти продовжують традиції.

― Що в передсвяття побажаєте 
студентам?
― Я завжди кажу: студент Політехніки 
повинен знати свій предмет, іноземну 
мову і комп’ютер. Це три речі, які за-
безпечать йому працевлаштування 
будь-де. А щоб їх реалізувати, треба 
точно знати мету і відповідно скеро-
вувати свої зусилля, не забуваючи 
при тому, що є вільний час, дівчата 
(хлопці), компанія, тобто життя поза 
головною метою — стати добрим фа-
хівцем. Але коли мети нема, бажання 
розмиваються, вони не є конкретними, 
тому не реалізовуються. Я бажаю, щоб 
кожний студент знав, чого хоче, і до-
кладав максимум зусиль до того, щоб 
цього досягти. Тоді кожен матиме своє 
місце в житті. 

Тетяна ПАСОВИЧ

[СТудІї]

Дорогі друзі! Прийміть найщиріші вітання з Новим 
роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята — ві-

сники оновлення, мрій і сподівань — принесуть Вам і 
Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у 
новому році Ви зробили все те, про що так давно мрія-
ли. Хочу, щоб у новому році Ви відчували турботу колег, 

тепло друзів та рідних. Щастя Вам, міцного здоров’я, 
здійснення найзаповітніших бажань.

З Новим роком!
З повагою Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ,

народний депутат України, радник міністра освіти 
і науки, молоді та спорту (з кадрових питань)

З Новим роком!
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Про те, чого чекати львів’янам від 
нового транспортного графіка 

маршрутного таксі та нових маршру-
тів, які запрацюють з початком нового 
року, розмовляємо з начальником 
Управління транспорту і зв’язку Львів-
ської міської ради Миколою Жуком.

До слова, Микола Миколайович 
— „корінний“ політехнік: працює тут з 
1990 року. Починав з кафедри автомо-
більних шляхів, був інженером в НДЧ, 
викладачем, асистентом, старшим 
викладачем, доцентом, заступником 
завідувача кафедри транспортних 
технологій, заступником декана дис-
танційного навчання. З 5 липня „осе-
лився“ у Львівській міській раді. Однак 
не пориває зв’язків з кафедрою: читає 
студентам лекції, керує маґістерськи-
ми роботами.

— Миколо Миколайовичу, не боїте-
ся негативної реакції пасажирів на 
транспорті нововведення?
— З 1 січня у Львові курсуватиме 6 
радіяльних маршрутів і 40 маршрутів 
хордових автобусів, які матимуть по-
над 35 пасажиромісць. Сподіваюся, 
ці маршрути забезпечать якісний до-
ступ до центру. Саму ж центральну 
частину буде розвантажено, поїздки 
стануть комфортніші для пасажирів 
і на них вони витрачатимуть менше 
часу. Оскільки повністю змінюється 
конфіґурація маршрутів то, звичайно, 
отримуємо звернення від громадян і 
різних організацій. Крім цього, постій-
но моніторимо цю інформацію в інтер-
неті. Є позитивні відгуки, є й багато 
заперечень. Люди бояться змін, бо не 
вірять у позитив. Багатьох тривожить 
те, що змінюється нумерація маршру-
ток. Зрозуміло, що теоретична розроб-
ка проходитиме апробацію, тож деякі 
слушні зауваження врахуємо. Коли 
ми, до прикладу, вводили радіяльні 
маршрути, люди також не дуже вірили 
в їхню ефективність. А нині пишуть, що 
з Рясне-2 на автовокзал добираються 
маршрутками на 10 — 15 хвилин до-
вше, ніж двома радіяльними. 

— Кому належить ця ініціятива?
— Ідея для міста не нова. Над нею 
мізкувало чимало спеціялістів, але 
далі самої ідеї справа не йшла. Коли ж 
за її розроблення взялися працівники 
французької компанії Louis Berger 
SAS на грантові кошти Европейського 
банку реконструкцій та розвитку, під-

ключивши кафедру транспортних тех-
нологій Львівської політехніки, справа 
зрушилась з місця. Концептуальні по-
ложення, запропоновані французами, 
передбачають звільнення історичної 
частини міста від великої кількости 
маршрутних транспортних засобів, 
надають перевагу електротранспорту 
і екологічно чистому транспорту та за-
безпечують транспортну доступність 
у межах 350 метрів. Далі, власне, 
була робота над розробленням нової 
маршрутної мережі. Деякі чинні досі 
маршрути були прокладені хаотично, 
дублювались. Маршрутна мережа, 
що запрацює з 1 січня, зменшує ду-
блювання маршрутів, розвантажує 
центральну частину та збільшить екс-
плуатаційну швидкість. Такі ж зміни 
руху транспорту готують в Черкасах, 
Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі.

— Чи враховували великий потік па-
сажирів, які щодня приїжджають до 
Львова з усіх районів области тран-
спортними засобами і залізницею?
― Ми, звичайно, визначали соціяльно 
значимі об’єкти: автостанції, залізнич-
ний вокзал, автовокзал, приміський 
вокзал, частково аеропорт, яким, за-
звичай, користуються туристи і гості 
міста. Пасажири, які прибувають на 
залізничний і приміський вокзали піз-
но вночі, теж зможуть без перешкод 
добратися додому. Є нові заплановані 
маршрути. Маршрутом вокзал — аеро-
порт — новий термінал — автовокзал 
ходитимуть великі красиві автобуси. 
Ми також враховували розміщення 
великих лікарень. Заплановано марш-
рут, який з’єднуватиме 8-у лікарню на 
Дністерській, медуніверситет і лікарню 
швидкої допомоги.

— Мешканці і студенти Левандівки, 
як і, зрештою, инших районів, пере-

живають, як будуть добиратися до 
роботи і навчання, коли кількість 
маршрутів з дев’яти зменшено до 
чотирьох…
— Переживати не мусять, бо марш-
руток буде більше і більшої місткости, 
адже визначальною є не кількість 
маршрутів, а кількість транспортних 
засобів на маршруті.

— Чи поліпшиться доїзд до Брюхо-
вичів? 
— У Брюховичі відтепер курсуватимуть 
маршрутки класу „Богдан“. Маршрутів 
буде два: один — через Замарстинів-
ську, другий — вулицями Шевченка і 
Брюховицькою. Це забезпечить аль-
тернативне добирання в різні райони 
міста, крім того, продовжено маршру-
ти у самих Брюховичах. 

— З початком дії нових маршрутних 
таксі, всі дороги вестимуть до … 
Сихова. На цьому тлі дещо обділені 
мешканці проспекту Чорновола та 
инших вулиць, які не матимуть пря-
мого зв’язку з головним і приміським 
вокзалами, автобусною станцією 
№ 2 та ин.
— Справді, цю магістраль ми звільни-
ли від надміру маршруток. Там і далі 
курсуватиме 13-й тролейбус. Його 
маршрут дублюватиме маршрутне 
таксі. На всі инші напрями — або до-
биратися з пересадками через центр 
міста, або в об’їзд центральної частини 
одним видом транспорту. 

— Відомо, що є маршрути при-
буткові і не дуже. Як вирішено цю 
проблему?
— Якщо раніше перевізник відповідав 
за один маршрут, то тепер той, хто пе-
реміг у конкурсі, має забезпечити рух 
маршруток і до соціяльних об’єктів. 
Скажімо, працює на всіх десяти марш-
рутах, або втрачає право перевезення 
пасажирів узагалі.

— Чи буде збільшено кількість трам-
ваїв і тролейбусів? І як щодо часу їх 
роботи?
— Маршрутна мережа передбачає 
збільшення цих видів транспорту. Від-
повідно до складеного графіку руху 
транспорт курсуватиме практично до 
23-ї години, радіяльний — до 24-ї. Трам-
вай і тролейбус — теж до 24-ї години. 
Деякі маршрути закінчуватимуть свою 
роботу о 23.40, 23.50. Де виникатиме 
потреба, графіки будемо корегувати. 

актуально

Новорічний сюрприз для мешканців Львова
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коротко

кабінет міністрів україни Постановою 
від 5 грудня 2011 року збільшив ви-
трати на загальнодержавну цільову 
науково-технічну космічну програму 
україни на 10,3 млн грн. Відповідну 
Постанову про перерозподіл деяких 
видатків держб’юджету опубліковано 
в „Урядовому кур’єрі“ від 23 грудня 
2011 р. Витрати на цю суму зменшено 
за програмою „Обслуговування креди-
тів, залучених для реалізації проєктів 
„Циклон-4“ і „Створення національної 
супутникової системи зв’язку“.

Із програми ЗНО з української літе-
ратури на 2012 рік забрали романи 
про Голодомор. Як повідомляє прес-
центр Центру досліджень визволь-
ного руху, „Марія“ Уласа Самчука 
та „Жовтий князь“ Василя Барки з 
переліку обов’язкових творів при ви-
вченні предмету перейшли у список 
творів, рекомендованих для додат-
кового, тобто самостійного читання. 
Лише школярі з філологічним на-
прямом навчання вивчатимуть Уласа 
Самчука.

22 грудня у приміщенні Центральної 
міської бібліотеки ім. Лесі українки 
відбулася міжвишівська наукова 
конференція на тему „Психологія осо-
бистісної та соціяльної креативності“. 
У конференції взяло участь 85 студен-
тів, маґістрантів вищих навчальних 
закладів Львівщини — Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ, ЛНУ ім. І. Франка, Львівської 
політехніки, Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльнос-
ти, Дрогобицького державного педу-
ніверситету ім. І. Франка, Львівського 
реґонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові 
України, Міжреґіональної академії 
управління персоналом.

Львівський міськвиконком затвердив 
Положення про управління освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Львівської міськради і його струк-
туру. Рішення про нову структуру і 
Положення вступає в дію з 1 січня 
2012 року. До складу управління і 
надалі входитимуть 6 районних від-
ділів освіти. За ними зберігатиметь-
ся статус юридичної особи, чого 
освітяни неодноразово вимагали у 
чиновників міськради. Чисельність 
працівників управління встановлю-
ватиме міський голова.

За матеріялами інформаґенцій

— Як стосовно введення єдиного 
електронного квитка?
— Наш наступний крок — електронний 
квиток, пластикова картка, баланс 
на якій можна буде поповнювати як 
мобілку. Паралельно будуть діяти 
одноразові проїзні квитки. Як свідчить 
закордонний досвід, ті разові квитки, 
зазвичай, дорожчі від єдиного елек-
тронного квитка, тому, сподіваємося, 
це стимулюватиме людей користува-
тись різними бонусними програмами. 

— Які Ваші ініціятиви депутати під-
тримують, а які відкидають?
— Маршрутну мережу затверджено 
рішенням виконкому, бо це повно-
важення виконавчої гілки влади. Це 
рішення підтримали й депутати. Далі 
почалася не зовсім зрозуміла ситуація 
стосовно скасування Положень про 
проведення конкурсу для перевізників 
та про технічний авдит. Нас не підтри-
мують і в плані введення єдиного елек-
тронного квитка. Спочатку начебто все 
йшло добре: було сформовано тен-
дерну комісію, в яку увійшли голови 
трьох депутатських комісій, прописані 
умови для претендентів на реалізацію 
проєкту, визначено фірму-переможця. 
Залишилося ухвалити рішення про 
дозвіл на реєстрацію спільного під-
приємства (яке, до слова, депутати 
підтримали), а от надати дозвіл чомусь 
тепер не поспішають.

— Над якими ще проблемами працю-
ватиме Ваше Управління?
— У нас дуже гостро стоїть питання 
паркування машин. Львівська міська 
рада уклала угоду  про публічно-
приватне партнерство з американ-
ською компанією „USAID“: на кошти 
уряду США розроблятимуть проєкти у 
галузі місцевого самоврядування. Екс-
перти допоможуть нам не лише роз-
робити концепцію паркування в місті, 
а й залучити інвесторів для реалізації 
запланованого.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

Львівська обласна рада затвердила 
програму моніторингу природ-

ного довкілля Львівщини на 2011 — 
2015 роки і на перспективу до 2020 
року. Її розробниками стали фахівці 
Львівської політехніки та активісти 
Львівської обласної організації Всеу-
країнської екологічної Ліги.

Як наголосив, репрезентуючи 
цей документ перед депутатами, на-
чальник управління охорони навко-
лишнього природного середовища у 
Львівській області Мирослав Хом’як, 
у цій масштабній і перспективній про-
грамі передбачено розвиток системи 
моніторингу розмаїтого природного 
довкілля Львівщини надалі. Зокрема, 
йдеться про вдосконалення методич-
ного та інструментального забезпечен-
ня екологічних досліджень, розвиток 
комп’ютерних методів опрацювання 

і оцінки їх результатів та представлен-
ня даних моніторингу за допомогою 
сучасних геоінформаційних систем.

Загальний кошторис програми на 
найближчі п’ять років — понад 7,6 
мільйонів гривень. Джерелами фі-
нансування буде Держб’юджет та об-
ласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища. 

Напередодні проєкт програми 
моніторингу природного довкілля 
Львівщини пройшов громадське об-
говорення на веб-сторінці управління 
охорони навколишнього природного 
середовища. Всі пропозиції і звер-
нення враховано в остаточному тек-
сті програми. Її погоджено і з 13-ма 
суб’єктами моніторингу, які також 
взяли участь у її підготовці.

Прес-служба Національного 
університету „Львівська політехніка“

для охорони довкілля

Програму моніторингу розробили 
політехніки
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Наприкінці року у Політехніці відбулася конференція трудового колективу. Ректор прозвітував про роботу 
та досягнення політехніків в осінньому семестрі 2011 року, а голова університетського профкому — про 

виконання колективного договору за 2009 — 2011 роки. Серед инших питань — укладення колективного до-
говору на 2012 — 2013 роки, зміни до Статуту вишу та довибори членів вченої ради університету

Підсумки семестру
Ректор Юрій Бобало насамперед 
згадав про те, що за результатами 
консолідованого рейтингу вишів 
України, проведеного інформаційним 
ресурсом „Освіта.ua“, Політехніка 
із 276 вишів III-IV рівнів акредита-
ції посіла 4 місце. Серед здобутків 
університету — золота медаль у 
номінації „Інновації у використанні 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій в освітньому процесі“ на виставці 
„Інноватика в сучасній освіті“ (жовтень 
2011-го), золота медаль в номінації 
„Профорієнтаційна робота серед 
молоді“ та Почесне звання „Лідер на-
ціональної освіти“ на виставці „Освіта 
та кар’єра — 2011“. Політехніки попо-
внили свою колекцію й низкою инших 
відзнак: визнання підручника „Архі-
тектура сучасності“ однією з книжок 
року на останньому Форумі видавців, 
призначення науковцям-політехнікам 
президентських грантів, стипендій 
ВРУ, Прогами ім. Фулбрайта, нагороди 
реґіонального рівня.

Важливими подіями у житті вишу 
ректор назвав створення навчально-
наукового Інституту екології, приро-
доохоронної діяльности та туризму, 
кафедри журналістики, ліцензування 
нових напрямів підготовки та спеціяль-
ностей, відкритття постійно діючої док-
торантури за новими спеціяльностями 
в ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ, аспірантури за однією 
зі спеціяльністей в ІНПП. Як зазначив 
доповідач, у 2011-му працівники уні-

верситету захистили 19 докторських та 
70 кандидатських дисертацій (найбіль-
ші успіхи мають ІНЕМ, ІХХТ, ІТРЕ, ІГСН). 
На створення максимально сприятли-
вого середовища для засвоєння знань 
спрямовані Концепція удосконалення 
викладання іноземних мов у Політех-
ніці, відкриття лінґвістичного освітього 
центру в структурі ІПДО, отримання 
доступу до наукометричної бази даних 
Scopus, введення в експлуатацію нової 
техніки (комп’ютери, мультимедійні 
проєктори та ин.).

У звіті ректор згадав і про зовніш-
ній вектор: зв’язки з працедавцями 
(тут помічними є ярмарки кар’єри), 
компаніями (зокрема налагодження 
тісних контактів із „Майкрософт Укра-
їна“), закордонними вишами (так, 
у рамках угоди між Політехнікою і 
Академією гірничо-металургійною у 
Кракові 55 студентів ІАРХ та ІБІД роз-
почали навчання в Польщі, а недавно 
у Політехніці відбулася презентація 
можливостей навчання та роботи у 
Франції).

Трудовий договір

На конференції розглянули Акт про 
виконання колективного договору 
за 2009 — 11 рр. Доповідач, голова 
профкому працівників університету 
Володимир Гайдук говорив про органі-
зацію та нормування праці, соціяльний 
розвиток університету тощо. Зупинив-
ся на „проблемних“ моментах, як-от 
призупинення інвестиційної програми 

будівництва нових житлових примі-
щень для працівників університету. Та, 
зазначив доповідач, „житлові питання 
мусимо вирішувати обов’язково“. Ин-
ший пріоритет — підвищення зарплат 
працівникам університету: 

— Тут треба добиватися відновлен-
ня незаконно забраної 15-відсоткової 
надбавки за IV рівень акредитації та 
статус національного, а також виплати 
викладачам вищої школи надбавки за 
престижність педагогічної праці. 

Проректор Богдан Моркляник 
представив проєкт колективної угоди 
на 2012 — 13 роки. Після обговорення 
ухвалили новий колективний договір з 
прийнятими змінами й доповненнями 
і доручили ректорові та голові профко-
му підписати його у тижневий термін.

Доповнення до Статуту 
і поповнення Вченої ради
Статут Політехніки доповнять інфор-
мацією про підрозділи, які ввійшли 
до складу вишу, а також нові об’єкти 
соціяльної інфраструктури (це „По-
літехнік-4“ у селі Зозулі Львівської 
области, санаторій-профілакторій 
„Жайвір“ Львівського державно-
го техніко-економічного коледжу, 
оздоровчий табір „Розлуч“ Інституту 
ім. В. Чорновола).

Також провели довибори членів 
Вченої ради університету. З часу 
останніх виборів (березень 2007 року) 
в університеті відбулися певні зміни, 
відтак вісім кафедр не були представ-
лені у Раді (кафедри менеджменту 
організацій, експлуатації та ремонту 
автомобільної техніки, хімічної інжене-
рії, безпеки інформаційних технологій, 
нарисної геометрії та інженерної гра-
фіки, інженерного матеріялознавства 
та прикладної фізики, гідравліки та 
сантехніки й автомобільних шляхів). 
Таємним голосуванням підтримано 
такі кандидатури у члени Вченої 
ради університету, як Наталія Чухрай, 
Богдан Кіндрацький, Володимир Ата-
манюк, Володимир Максимович, Іван 
Афтаназів, Іван Григорчак, Володимир 
Чернюк, Сергій Солодкий.

Ірина ШУТКА 

[СТудІї]
життя університету

Наприкінці року — про найголовніше
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Приємно принести комусь гарну новину. Приємно і тобі, і тому, кому ти її повідомляєш. Саме з „Аудиторії“ 
старший викладач кафедри фотоніки, молодший науковий співробітник дБ/Плазма при кафедрі фотоніки 

Ірина Яремчук дізналася про те, що отримала грант університету на виконання досліджень на наступний рік. 
Такий-от подарунок! 2012-й обіцяє бути для молодого науковця плідним

[СТудІї]

Крок у науку
Передісторія успіху поча-
лася ще у школі, де Ірині 
„легко йшли“ точні науки, 
математика й фізика. По-
тім був Львівський техні-
кум промислової автома-
тики і факультет електро-
ніки ЛНУ ім. І. Франка. Там 
отримала диплом маґістра 
з відзнакою за спеціяльніс-
тю „прикладна фізика“. А 
тоді почався політехнічний 
період:

— Визначальний вплив 
на мене мав мій науко-
в и й  к е р і в н и к  і з  Л Н У 
ім. І.  Франка професор 
Мар’ян Пашковський. Він 
р озпов ів  пр о каф е д ру 
фотоніки у Політехніці. 
А завідувач цієї кафед-
ри Ярослав Бобицький, 
окресливши наукові пер-
спек тиви, фак тично за 
го дину переконав мене 
вступати в аспірантуру. 
Під його керівництвом 
я за три роки написала 
дисератцію. На той час з 
моєї спеціяльности „опто-
електронні системи“ спе-
ціялізованої вченої ради у 
Львові не було, тож я захи-
щала дисертацію в Києві, 
в Інституті фізики напів-
провідників ім. В. Лашка-
рьова НАН України. Після 
закінчення аспірантури 
почала працювати в Полі-
техніці молодшим науко-
вим співробітником по 
держбюджетній темі.

У доробку Ірини Ярос-
лавівни — понад 30 на-
укових публікацій (спільно 
з Ярославом Бобицьким, 
Володимиром Фітьом, Лю-
бомиром Бартківим, Гали-
ною Петровською), вона є 
співавтором двох патентів 
на винахід. А недавно ста-
ла лавреатом обласної 
наукової премії.

Дослідження 
нон‑стоп

Коли дослідниця тільки-
но прийшла в Політехніку, 
була „просто захоплена 
прикладними науковими 
темами — коли ти знаєш 
конкретно, що робиш, і де 
це можна застосувати“. Як 
аспірант вивчала багато-
шарові нерівнотовщинні 
структури для селективних 
оптичних фільтрів, займа-
лася їх моделюванням й 
аналізом спектральних 
характеристик:

— Як відомо, фільтри 
досліджують вже понад 
50 років. Як і колись, так 
і в сучасній оптичній тех-
ніці, вони залишаються 
важливими і критичними 
елементами, які визна-
чають ефективність і на-
дійність апаратури. Але 
з часом вимоги до цих 
елементів зростають — 
йдеться про забезпечення 
максимальної селектив-
ности й експлуатаційної 
стійкости фільтрів, відтак 
підвищення якости, мініа-
тюризацію, здешевлення 
приладів. Новизною моєї 
роботи були нові структури 
інтерференційних фільтрів, 
а також алгоритми розра-
хунку їхніх структурних па-
раметрів. До речі, один із 
наших патентів стосується 

вузькосмугового фільтра, 
який містить лише 5 шарів 
(тоді як переважно це 30 
і більше), а другий — ін-
терференційного фільтру 
нового типу.

Тепер Ірина зосере-
дила увагу на встановленні 
зв’язку між параметрами 
с трукт урних елементів 
фільтрів та їхніми оптич-
ними характеристиками. 
Завдяки університетсько-
му гранту досліджуватиме 
фільтри на основі метале-
вих елементів.

Науковий туризм

З результатами досліджень 
Ірина Яремчук бере участь 
у різних наукових конфе-
ренціях. Жартома називає 
це „науковим туризмом“, 
адже це водночас мож-
ливість ознайомитися і з 
науковими тенденціями в 
галузі, і з містом, де зустрі-
чаються вчені:

— Крім українських 
міст, були й дві закордон-
ні поїздки. Це конференція 
„Sensor+Test-2009“ в Ні-
меччині. Тоді ж побувала 
на двотижневій літній на-
уковій школі з біофотоні-
ки в Італії, на Сицилії. Це 
було незабутньо: наукові 
світила з провідних нав-
чальних закладів світу до-
повідали про перспективи 
використання досягнень 
фотоніки у медицині. Це 
була чудова нагода позна-
йомитися і поспілкуватися 
з людьми, імена яких зу-
стрічаєш лише в журналах, 
побачити, яким є рівень 
досліджень за кордоном. 
Там на це виділяють коло-
сальні гроші, адже без екс-
перименту наука не може 
існувати. Великий плюс: 
фундація, яка проводить ці 
наукові школи, надає для 

науковців з країн СНД гран-
ти, які або частково, або 
цілком покривають витра-
ти на школу. Прикро, але 
цього року я не потрапила 
на школу з плазмоніки — 
грант надали, а у видачі 
візи відмовили.

„Добра, тактовна, 
справедлива“

Як педагог Ірина почала 
працювати, ще навчаючись 
в аспірантурі. Тепер читає 
чимало лекційних курсів, 
керує дипломними робота-
ми. Каже, студенти є різні: 
одні вчаться добре, инші 
погано, є „середняки“… 
Їй же цікаво працювати з 
тими, які „змушують по-
хвилюватися: коли йдеш 
на пару і знаєш, вони щось 
таке можуть запитати…“. 
Загалом, активність та успі-
хи вихованців наснажують 
до роботи. І студентам їхня 
викладачка до вподоби: на 
„Студзоні“ характеризують 
її так — „добра, тактовна, 
доступно пояснює. Спра-
ведливо ставить оцінки…“.

Взагалі ж Ірина Ярем-
чук — це привітна й жит-
тєрадісна людина. Каже, 
любить проводити час із 
друзями. З задоволенням 
їздить на лижах: не вважає 
себе профі, але таку гірку, 
як Політехнік, здолає  без 
проблем. Їй до вподоби 
театр і література.

— Ваше передсвяткове 
побажання читачам „Ау-
диторії“…
— Щоб у новому році кож-
ному все вдавалося і скла-
далося так, як він хоче. 
Найголовніше — вірити в 
те, що робиш і, звичайно, 
мати гарний настрій!

Ірина ШУТКА

молода наука

Ось такий новорічний подарунок!
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Привітала присутніх у 
залі та коротко ознайомила 
з тим історико-політичним 
тлом, у якому визрів і ви-
бухнув талант о. Маркіяна, 
голова Товариства „Про-
світа“ Львівської політех-
ніки професор Христина 
Бурштинська. Опісля від-
булося покладання квітів 
до пам’ятника Маркіянові 
Шашкевичу. Цю справу до-
вірили студентам Андрію 
Олійнику (ІНЕМ) та Христині 
Сеус (ІЕСК).

Про „першого“ у бага-
тьох напрямах відродження 
української мови й писем-
ности — провідного авто-
ра „Русалки Дністорової“ 
розповів у вступному слові 
ректор університету Юрій 
Бобало.

― Ніхто перед Шевчен-
ком так виразно не задекла-
рував цілісности української 
нації, соборности України, 
не підніс так високо ідеї 
національної свободи та 
волелюбства, як Маркіян 
Шашкевич, — наголосив 
очільник Політехніки.

Одним із ключових мо-
ментів академії була про-
мова доцента кафедри 

української мови, депутата 
облради Ірини Фаріон „Віра 
серця мого, як Бескид…“. 
Свого часу п. Фаріон написа-
ла книжку „Отець Маркіян 
Шашкевич — український 
мовотворець“, яку високо 
оцінила громадськість. 

Під час урочистої акаде-
мії науковець говорила про 
Шашкевича-чарівника, „що 
всі найпроблемніші хвилі 
свого життя зумів перетво-
рити у надпозитивні момен-
ти тектонічних (суспільно-
політичних) зрушень“. Чи-
таючи кириличні тексти, 
які порекомендував йому 
Д. Зубрицький, Шашкевич 
відкрив для себе дивовижні 
пласти власної мови і куль-
тури, історії і фольклору. 

― Обернулося добре 
те, що Маркіяна Шашкеви-
ча свого часу відрахували 
зі семінарії. Сильних лю-
дей проблеми роблять ще 
сильнішими, — наголосила 
Ірина Дмитрівна. А ще вона 
риторично запитала: „Чи 
до когось із нас прийдуть 
нащадки через 200 років?“.

Усвідомивши тяглість 
своєї культури та історії, 
члени „Руської Трійці“, яких, 

вважають дослідники, було 
майже 100 осіб, пережили 
момент ініціялізації. Ця зне-
важлива тоді назва, за сло-
вами доповідачки, стала, по 
суті, іменем першої політич-
ної організації Галичини.

Повертаючись до осо-
бистости Маркіяна-ча рів-
ника, Ірина Фаріон зазна-
чила, що він зумів оду на 
честь цісаря (проповідь у 
храмі) перетворити в оду на 
честь рідної мови. Для цього 
була потрібна не просто смі-
ливість і не просто любов:

― Шашкевич був одер-
ж и м и й  н е й м о в і р н о ю 
любов’ю до свого. Перемо-
гла теза Шопенгауера „Volo, 
ergo sum“ („Я хочу — отже, 
існую“). Вона перекреслила 
тезу Декарта „Cogito, ergo 
sum“ („Я мислю — отже, 
існую“). Цей бунт „хочу“ 
почав творити зовсім инше 
середовище Галичини. 

Ще одним дивом Шаш-
кевича є те, що неволя „Ру-
салки Дністрової“ насправді 
стала волею для Галичини 
і русина (українця). Прово-
дячи паралелі з нинішнім 
часом, авторка книги про 
Шашкевича, наголосила, 
що часто революція закін-
чується контрреволюцією. І 
це не означає, що контрре-
волюція знищує революцію. 
Бо, підкреслила вона, „піс-

ля контрреволюції народ 
обов’язково демонструє 
набагато якісніший рівень 
мислення і побудови своєї 
держави. Життя Маркіяна 
Шашкевича, насправді, по-
казує нам, як усе просто, і 
що ми приречені рухатися 
до світла“. 

Наприкінці захопливої 
доповіді промовець під-
креслила, що „з допомогою 
таких академій, як ця, можна 
напередодні Різдва очистити 
серце й душу, а прочитавши 
за тиждень 6 Маркіянових 
проповідей, у неділю на-
вчитися літати. Бо мислитель 
і поет навчає нас бути не 
рабами, а синами Божими“.

Народний чоловічий хор 
„Орфей“ та вокальний октет 
НД „Просвіта“ віртуозно ви-
конували роль ориґінально-
го музичного обрамлення, 
що підсилювало слова про-
мовців. Кожному, хто був 
у залі, зрозуміло, що акто-
ри Народного театру-студії 
„Хочу“ — Василь Гуч, Ольга 
Булавкіна, Юрій Чушак, Со-
ломія Максимович, Микола 
Кочерган, Зоряна Мисяк та 
Антоній Мельник — вклали 
частинку своєї душі у рядки 
поезій Шашкевича та віршів 
про нього, декламовані під 
акомпанемент флейти, бан-
дури і скрипки.

Анна ГЕРИЧ

академія

У Політехніці Шашкевича назвали чарівником

До калейдоскопу заходів, присвячених 200-літньому 
ювілею від дня народження Маркіяна Шашкевича, 

додалася Урочиста академія, яка відбулася 21 грудня в 
актовій залі головного корпусу Львівської політехніки. 
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наш календар
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.

Пам’ятні дати
29.12.1723 — помер у Петропавловськiй 
фортеці в Петербурзi наказний гетьман 
Павло Полуботок.
29.12.1952 — помер Iван Кочерга, 
український драматург.
30.12.1264  — помер галицько-
волинський король Данило.
31.12.1872 — народився Василь Кри-
чевський, український живописець, 
архітектор i графік.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, 
український письменник, актор i мис-
тецтвознавець.
31.12.1892 — народився Михайло 
Семенко, український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, 
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Банде-
ра, Провідник Організації Українських 
Націоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко, 
український мовознавець, дослідник 
української культури, релігійний і гро-
мадський діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лято-
шинський, український композитор і 
педагог.
3.01.1919 — Українська Національна 
Рада в Києві ухвалила постанову про 
возз’єднання ЗУНР з УНР.
5.01.1585 — у Львові засновано Став-
ропігійське братство.
6.01.1742 — помер в еміґрації Пилип 
Орлик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Рудан-
ський, український поет-сатирик.
6.01.1846 — у Києві засновано Кирило-
Методіївське братство.
6.01.1898 — народився Володимир 
Сосюра, український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус, 
український поет.
6.01.1945 — помер Володимир Вернад-
ський, визначний український учений, 
засновник і перший президент Акаде-
мії наук України.
6.01.1957 — помер Амвросій Бучма, 
видатний український актор.
7.01.1853 — народився Микола Аркас, 
український історик і композитор.
8.01.1888 — народився Гнат Юра, укра-
їнський актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симо-
ненко, український поет.
9.01.1898 — народилася Ярослава 
Музика, українська художниця.
12.01.1878 — народився Василь Пачов-
ський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився Агатангел 
Кримський, український письмен-
ник, філолог-орієнталіст, поліглот, 
академік.
16.01.1919 — Директорiя УНР оголо-
сила вiйну бiльшовицькiй Росiї.

Напередодні одного із найбільших 
християнських свят — Різдва Хрис-

тового — хочемо ще раз нагадати про 
величезне значення цього празника 
та важливість його духовности для 
всіх християн.

З-поміж усіх найбільших празни-
ків у ряді церковного літургійного 
року, празник Різдва Христового має 
особливе значення. У ньому ми спо-
гадуємо не тільки різдво як історичну 
подію, але, головно, як прихід Нашого 
Спасителя на Землю, Його Воплочен-
ня, початок задуму Бога Отця для 
спасіння усього людства.

Сьогодні, маючи численні традиції 
та звичаї святкування празника Різдва 
Христового, на жаль, губиться справжнє 
його розуміння та значення для нас як 
християн, а власне його спасительний 
характер. Важливо мати свідоме ро-
зуміння того, в який спосіб його свят-

куємо, як переживаємо і що означає 
народження Ісуса Христа для кожного з 
нас зокрема. Сьогодення пропонує нам 
так звані „кліше“, особливо це відчува-
ємо з боку Заходу, що має негативний 
вплив на духовний вимір свята. 

Щоб гідно приготуватися та духов-
но пережити свято Різдва Христового 
бажано взяти участь у реколекціях, які 
проводять священики. Не менш важ-
ливими є і Святі Тайни сповіді та Пре-
святої Євхаристії, через які ми очищує-
мося від гріха, освячуємося та духовно 
зростаємо. А безпосередня участь у 
богослужіннях у Різдвяний день, які 
супроводжуються величавими та ме-
лодійними піснеспівами богослужбо-
вих і біблійних текстів — зродить у нас 
радість від присутности Самого Бога. І 
напевно тоді ми сповістимо всім, що: 
„Христос Рождається — Славіте Його!“.

Отець-диякон Тарас ОСТРОВСЬКИЙ

духовне слово

Святкуймо з радістю і гідністю!

Цікаві зустрічі, презентації та об-
говорення — добра традиція 

кав’ярні-книгарні „Кабінет“. 15 грудня 
гостем вечора був історик із Львівської 
політехніки Іван Хома, який презенту-
вав свою книжку „Січові Стрільці. Ство-
рення, військово-політична діяльність 
та збройна боротьба Січових Стрільців 
у 1917 — 1919 рр.“ із серії „Невідома 
Україна“ (видавництво „Наш Час).

На основі багатого історіографіч-
ного і джерельного матеріялу автор 
висвітлив питання створення, органі-
зації командної вертикалі, структури 
та організаційних процесів. Окремо 
приділив увагу військово-політичним 
подіям, які безпосередньо та опосе-
редковано відбувалися за участи стрі-
лецтва і були з ним пов’язані. Розгля-
нув участь стрільців у боротьбі проти 

збройної агресії більшовицької Росії, 
а також протистояння російській біло-
гвардійській армії генерала Денікіна. 

Дослідження Івана Хоми вперше 
комплексно висвітлює роль колишніх ав-
стрійських військовослужбовців україн-
ського походження у намаганнях України 
здобути незалежність у 1917 — 1919 рр.

Ця книжка цікава ще й тим, що Іван 
Ярославович подав у ній багато досі не 
опублікованих документів, зокрема тво-
ри Кучабського, сім сторінок рукописів 
Осипа Назарука, багато ілюстративного 
матеріялу. Окремі фотографії автор 
знайшов у архівах, частину отримав з 
колекції дизайнера проєкту Дмитра 
Адаменка та історика Андрія Сови. Ще 
однією особливістю історичної праці 
є те, що вона написана для широкого 
загалу, а не лише для науковців. 

Наталія ПАВЛИШИН

у кабінеті

Про історичні події небуденно
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Житлово-побутовий відділ студмістечка Львівської 
політехніки спільно із Колегією та профкомом сту-

дентів і аспірантів традиційно, вже третій рік поспіль на 
Миколая організували святковий вечір для студентських 
та викладацьких дітей. 

Дітвора переглянула виставу за участи традиційних 
героїв — святого Миколая, ангелів та чорта, яку підготував 
культмасовий відділ студмістечка. Діти розказували вірши-
ки, танцювали, ділилися з Миколаєм найсокровеннішими 
мріями. Кульмінацією свята стали солодкі подарунки для 
малечі.

— Свято і солодощі для дітей вдалося організувати 
завдяки небайдужості студентів, які активно підтримали 
акцію і пожертвували кошти. Особливою була атмосфера і 
настрій, дитячі посмішки і радість, які засвідчили, що свято 
вдалося, — розповів заступник директора студмістечка Ігор 
Якубовський. — Зокрема від адміністрації студмістечка 
хочу подякувати студентам за досить спокійне святкування 
Андрія та Миколая. Також, традиційно наголошую, що ми 
завжди підтримуємо ідеї студентів. До прикладу, зараз у 
всіх гуртожитках, де молодь проявила ініціятиву, активісти 
студентських рад встановили ялинки. Як експеримент хоче-

мо влаштувати святкування Нового року в одному з нічних 
клубів Львова. Буде цікава костюмована вечірка в піратсько-
му стилі, розваги та святкові страви за „студентські“ ціни. 
Кожен, кого зацікавить ця інформація, може звертатися в 
Колегію та профком студентів і аспірантів Політехніки. 

â â â

Вже багато років поспіль Студентське братство Львівської 
політехніки опікується Лопатинською спеціялізованою 

загальноосвітньою школою-інтернатом. 

До кожного свята Миколая братчики готуються заздале-
гідь: спершу спільно з вихованцями інтернату пишуть листи 
до святого, потім розносять їх по церквах, роздають небайду-
жим людям, які допомагають втілювати в життя дитячі мрії. 
Допомагає молоді й Мальтійська служба, яка й започаткувала 
традицію опіки над сиротинцями та спецзакладами. 

Цього року братчики відвідали своїх друзів 16 грудня. 
Як і завжди, привезли для вихованців багато подарунків, 
цікаву святкову виставу і добре слово. 

— Із кожним роком ми бачимо, що інтернат стає на ноги. 
Приємно, що зараз діти вже не відчувають такої гострої 
потреби в одязі та їжі. Цьогоріч у своїх листах вони більше 
просили мобільні телефони, МР3-плеєри, — розповів го-
лова Студентського братства Львівської політехніки Сашко 
Савчук. — Окрім іменних пакунків, ми подарували для 
школи-інтернату засоби особистої гігієни, капці, шкарпетки, 
спідню білизну для кожної дитини та канцтовари. 

Більшість коштів на закупівлю необхідного братчики зі-
брали зі скриньок, які встановлювали у магазинах. Але були й 
пожертви від окремих осіб та від однієї із львівських церков.

— Ми завжди намагаємося підготувати для дітей щось 
цікаве, щоб не просто вручити пакунки, а ще й повеселити їх. 
Цього разу показали три сценки — дві про нечемних дітей, 
яких на непослух намовляє чортик, а ангели намагаються 
дітей навести на правильний шлях, і одну сценку про турбо-
тливу дівчинку, яка опікувалася хворою мамою, — додала 
режисер вистави Яніна Нікітіна. 

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

Реґіональний форум „Болонський процес: студентський 
погляд“ пройшов 23 — 25 грудня у Львівській політех-

ніці. Організували студентське обговорення Управління у 
справах сім’ї та молоді ЛОДА спільно з Колегією студентів і 
аспірантів Львівської політехніки та Національним студент-
ським союзом.

Учасники форуму говорили про навчання та стажування 
студентів у провідних закордонних вишах, про особливості 
впровадження Болонського процесу в Україні.

З привітанням до молоді звернулися проректор Львів-
ської політехніки Богдан Моркляник, начальник Управ-
ління у справах сім’ї та молоді ЛОДА Анатолій Ігнатович, 
голова Колегії студентів та аспірантів Богдан Поліщук та 
віце-президент Національного студентського союзу Олена 
Гуменюк. 

громадські ініціятиви

Від дитячих забав — до костюмованих вечірок

обговорення

Болонський процес: студентський погляд
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Якщо хтось вважає, що 
нинішні студенти жи-

вуть весело „від сесії до се-
сії“ і вміють тільки байди-
кувати, то це, як на мене, 
абсолютно хибна думка. 
Більшість моїх ровесників, 
подумки формуючи свою 
життєву програму, виявляє 
граничну сконцентрова-
ність і спрямованість, аби 
за час навчання набути 
якомога більше знань і 
професійних навичок. А це 
стане міцним підмурівком 
для дальшої успішної про-
фесійної кар’єри. Примі-
ром, кредом студентів на-
шої групи — ЕП-31 є вислів 
давньогрецького філософа 
Арістотеля: „Наздоганяти 
тих, хто попереду, і не 
очікувати тих, хто позаду“. 

Навчаємося ми в Інсти-
туті економіки і менедж-
менту, якому нещодавно 
виповнилося 45 років. А ще 
ми горді від того, що нашою 
альма-матер є найстаріша 
вища технічна школа Схід-
ної Европи й України — 
Львівська політехніка. Ви-
вчаємо надзвичайно важ-
ливий для життєдіяльности 
суспільства і базовий для 
нас предмет — економіку 
підприємства. Це особли-
во актуально зараз, коли у 
країні починаються масш-
табні соціяльно-економічні 
реформи, до яких невдовзі 
ми теж долучимося. Та й до 
инших навчальних дисци-
плін, скажімо, етики бізне-
су, теорії парламентаризму, 
основ мікро- і макроеко-
номіки теж ставимося від-
повідально і маємо хороші 
результати під час сесій. А 
попереду ще два курси з не 
менш цікавими дисциплі-
нами. Скажу по-щирости, за 
минулі роки навчання у нас 
не було таких дисциплін, які 
нам не сподобались би.

Нині в українському сус-
пільстві активно дебатуєть-
ся законопроєкт нового за-
кону про вищу освіту. Ми в 
групі теж про це міркували. 

Зокрема, мої друзі висло-
вили пропозицію внести у 
цей документ спеціяльний 
пункт, котрий регулював 
би питання навчально-
виробничої практики сту-
дентів на підприємствах. 
Це вкрай важливо з точки 
зору закріплення студен-
том здобутих під час на-
вчання теоретичних знань 
і вироблення практичних 
навичок у роботі. З другого 
боку, роботодавці мати-
муть змогу ближче ознайо-
митися зі своїми потенцій-
ними працівниками. Така 
практика оформлялася б 
документально, що дуже 
згодилося б нам під час 
працевлаштування. 

За роки навчання наша 
група не лише згуртувала-
ся — кожен знайшов у ній 
своє індивідуальне місце. 
Ми доповнюємо один од-
ного. Наприклад, Настя Мі-
щенко впродовж багатьох 
років займається спортив-
ними бальними танцями в 
клубі „Аеліта“. Вона — кан-
дидат у майстри спорту, 
брала участь у багатьох між-
народних змаганнях, зокре-
ма, у Франції, Італії, Польщі, 
Швейцарії та Німеччині. А 
наприкінці минулого року 

посіла чільне місце серед 
50 учасників на представ-
ницькому турнірі у Парижі. 

До речі, в групі багато 
дівчат. І всі вони просто 
красуні. А Люба Мостова 
торік у конкурсі „Міс ІНЕМ“ 
навіть отримала перемогу 
в номінаці ї „Міс Фото“. 
Нещодавно нашу Любу 
запросили для співпраці у 
відоме львівське модельне 
агентство. Инша наша одно-
групниця Ліза Хребтієвська 
з дитинства захоплюється 
екстремальним туризмом, 
не одну карпатську вер-
шину подолала разом із 
друзями. Степан Федор — 
учасник народного ансамб-
лю „Полуничка“, з яким 
об’їздив ледь не всю Евро-
пу, виступав на фестивалях 
у Греції, Франції, Італії, Ав-
стрії, Монако та Росії. 

Змістовно і корисно 
провели цьогорічні кані-
кули Тарас Іванцьо, Уляна 
Струцька, Катруся Моро-
зенко, Марта Качмар та 
Олеся Прокоп. За програ-
мою „Work&Travel“ вони 
побували у США: і грошей 
заробили, і на власні очі 
побачили Америку.

Уже й не пам’ятаю, хто 
перший запропонував від-

відати комунальний буди-
нок дитини № 1 у Львові. 
Дітки геть маленькі — до 
чотирьох рочків. Ви по-
бачили б, як вони раділи 
нам, тулилися, коли ми 
пригощали їх йогуртами і 
фруктами. У відповідь —
прочитали нам віршики. 
Хоч вихователі, як можуть, 
дбають про своїх вихован-
ців, коштів, як завше, бра-
кує. Не вистачає дітлахам 
і батьківської любови та 
піклування. Ми порадили-
ся і вирішили придбати у 
складчину необхідні речі 
д ля дітей — памперси, 
ложки, чашки. Щиро ка-
жучи, наші дівчата звору-
шилися мало не до сліз. 
Та й у декого із хлопців очі 
зволожилися. У мовчазній 
задумі вийшли з примі-
щення. Мабуть, кожним 
з нас оволоділи супереч-
ливі відчуття: так, ми цих 
дітей-сиріт потішили, але 
як зрозуміти батьків, котрі 
їх тут залишили? Відтак 
вирішили й надалі опікува-
тися дитячим сиротинцем.

Ігор ДУМИЧ, 
староста групи ЕП-31 

(ІНЕМ) Львівської  
політехніки

[мОЛОдІжНА ПОЛІТикА]
розповім про ровесників

Група дружних доброчинців
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Після закінчення школи для молоді, 
яка вирішила вступити до вишу ин-
шого міста, тимчасово закінчується 
і комфортне домашнє життя. При-
наймні на чотири роки треба забути 
про своє широке м’яке ліжко, улю-
блену мамину їжу і постійні зустрічі 
з однокласниками, без яких на той 
момент, не уявляєте свого повсяк-
денного життя. Переважна більшість 
новоспечених студентів оселяється у 
гуртожитку. А жити у ньому, людині 
яка звикла до домашнього комфор-
ту, потрібно ще навчитися.

Студенти третього курсу Львів-
ської політехніки Максим Дорошен-
ко і Олексій Пастухов проживають 
у гуртожитку № 11, що на вулиці 
Лукаша, 5. Разом живуть уже два 
роки, і кажуть, що один до одного 
вже звикли. Більше того — стали 
добрими друзями. 

— Життя в гуртожитку є справж-
ньою школою виживання для студен-
та, — ділиться досвідом Максим. — У 
перші місяці дратує шум, особливо, 
коли потрібно вчитися. Також важко 
звикнути, що твоїми речами може 
скористатися хтось инший. Через 
це часто виникають суперечки. Але 
поступово до цього звикаєш і почи-
нає формуватися колектив, у якому 
розділяються обов’язки. Сварки на 
побутовому рівні будуть завжди, але 
потрібно завжди шукати компроміс 
і робити висновки з кожного такого 
непорозуміння.

Найголовніше — з ким доведеть-
ся жити пліч-о-пліч стільки років:

— Найоптимальніше, звісно, якщо 
ви поселитесь разом з тим, кого вже 
знаєте, наприклад, шкільним дру-
гом. Але така можливість є не в усіх. 
Дуже добре, якщо сусіди по кімнаті 
займаються спортом, не вживають 
алкоголю, не курять. Також бажано, 
щоб вони були вашими ровесника-
ми. Зі старшими жити не так зручно. 
Звісно, ні про яку „дідівщину“ мова 

не йде, але ставлення до вас завжди 
буде як до дитини, — каже Максим.

Загалом хлопці раді, що їм до-
велося пожити частину свого сту-
дентського життя у гуртожитку. Тут 
вони стали самостійніші, навчилися 
куховарити і пізнали справжню чо-
ловічу дружбу.

Студентка другого курсу Інсти-
туту архітектури Наталя Дімітрієвич 
проживає в гуртожитку № 8 уже 
другий рік. У кімнаті з нею мешкають 
ще двоє дівчат. У гуртожитку блочна 
система, тобто на кожних шестеро-
семеро людей є туалет і душ. Про-
блеми з теплою водою виникають 
хіба на початку осени і наприкінці 
весни. 

— На початках дуже хочеться 
додому. Важко усвідомити, що з 
людьми, які живуть з тобою в кімнаті, 
доведеться прокидатися щоранку 
впродовж кількох років. Для дівчини 
головне не втягнутися у погану ком-
панію, не набути шкідливих звичок. 
Важливо пам’ятати, що батьки по-
слали тебе сюди вчитися, а не вести 
розгульний спосіб життя. Тому, хоча 
я і планую переїхати „на квартиру“ 
наступного року, тішуся що мені 
довелося пожити в гуртожитку. Тут 
я знайшла своє справжнє кохання і 
стала більш самостійною і відпові-
дальною. А це для мене дуже важ-
ливо, — ділиться думками Наталя.

У будь-якому разі студенти, які 
проживають у гуртожитку, відзна-
чають і плюси, і мінуси такого життя. 
Проте кожен з них стверджує: по-
жити в гуртожитку таки варто. Тоді 
справді відчуєте повноту студент-
ського життя, станете самостійни-
ми і, попри побутові незручності, з 
теплотою згадуватимете своїх сусідів 
по кімнаті.

Артур БОБРИК, 
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

коротко

20 грудня львівські пластуни на 
кордоні з Польщею зустріли своїх 
польських колег — харцерів, які за 
европейською естафетою переда-
ли українцям вифлеємський вогонь 
миру — теплий символ Різдва. 
Вогонь миру постійно горить у 
Вифлеємі, а під час Різдвяних свят 
його передають скаути з Австрії, 
харцери з Польщі. До Собору 
святого Юра у Львові його приве-
зуть пластуни, а вже з цього храму 
іскорку святкового вогню може 
понести до своєї домівки кожен 
охочий. 

учасники українсько-польського 
форуму партнерства, що відбувся 
20 — 21 грудня у варшаві, зверну-
лися до парламентів обох держав 
із пропозицією про спільну ухвалу 
щодо встановлення дня пам’яти 
і поєднання українців і поляків. 
Робота форуму складалася з трьох 
засідань: „Місце і роль України 
і Польщі в Европі ХХІ століття“, 
„Економіки України та Польщі, їх 
взаємний вплив, проблеми, шанси 
і перспективи“, „Співпраця України 
і Польщі в сфері культури, науки, 
освіти і виховання молоді“.

управління у справах сім’ї та молоді 
ЛОдА наступного року планує за-
йнятися створенням схожої на „Ар-
тек“ відпочинкової бази у карпатах. 
За словами начальника управління 
Анатолія Ігнатовича, найоптималь-
нішим варіянтом можуть стати бази 
в Сколе, де є і мінеральні води, і 
відповідна інфраструктура. Окрім 
цього він наголосив, що Львівщині 
треба створити будинок молоді, в 
якому молодіжні організації мали б 
свої приміщення. Це стало поштов-
хом для розвитку студентського та 
молодіжного руху в області.

документально-художній фільм 
„Служба безпеки ОуН. „Зачинені 
двері“ віталія Загоруйка та Товари-
ства пошуку жертв війни „Пам’ять“, 
презентували 22 грудня у Львові. 
Робота над фільмом тривала понад 
пів року. Впродовж цього часу 
автори фільму записували інтерв’ю 
з людьми, які пам’ятають події тих 
часів, розмовляли з істориками, зо-
крема з Володимиром В’ятровичем 
та Русланом Забілим, а також пра-
цювали з архівними матеріялами.

За матеріялами інформаґенцій

устами студентів

Завершуємо авторський проєкт студента Львів-
ської політехніки Артура Бобрика „Проблеми 

приїжджих студентів“. у числах 37, 38 і 39 автор 
досліджував проблеми студентів, котрі щодня 
доїжджають на навчання з районів области, і тих, 
котрі винаймають квартири у Львові чи мешкають 
у родичів. Сьогодні ми розглянемо найпопулярні-
ший вид проживання — життя в гуртожитку

Проблеми приїжджих студентів
Дослідження четверте. Життя в гуртожитку
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Театр „Вивих“ Студентського брат-
ства Львівської політехніки — це 

особливий осередок талановитої 
молоді. Незважаючи на те, що театр 
ще дуже молодий (першу виставу 
„33 хвилини“, присвячену темі Голо-
домору, поставили лише у 2008 році), 
кожна їхня вистава має особливий 
зміст і призначення. 

Офіційною датою заснування „Ви-
виху“ є 2010 рік, а названий він на 
честь фестивалю, який на початку 90-х 
років минулого століття організувало 
Студентське братство Політехніки і 
який став тоді першою альтернативою 
офіційним радянським традиціям.

Сьогодні молоді актори готують 
різдвяні вертепи, вистави до свята 
Миколая, магічне дійство до свя-
та Купала, вистави тіней у рамках 
„Шевченко-фест“ та багато инших 
цікавих заходів. Молодь ставить лише 
вуличні вистави. Тільки одну поста-
ву було розраховано для показу на 
сцені — „Німий джаз“. Із нею актори-
аматори їздили на запрошення до 
Києва.

— У своїх постановках ми нама-
гаємося донести людям те, що важ-
ливе. Немає значення, скільки людей 
побачить виступ, навіть якщо буде 
десятеро глядачів, але вони зрозумі-
ють нашу ідею, то вважатимемо, що 
своє завдання виконали. Для нас при-
ємний творчий процес, спілкування, 

співпраця, мистецьке наповнення. Я 
переконана, що колись наша праця 
дасть свої плоди, — каже режисер-
постановник і сценарист цього театру, 
активістка Студентського братства 
Львівської політехніки Яніна Нікітіна.

Особливістю „Вивиху“ є ще й не-
фіксований склад учасників і акторів. 
Випробувати свій талант може кожен 
охочий. Досвід студенти набувають 
у роботі всі разом. Багато вчаться на 
репетиціях, у спільних обговореннях, 
а часом і диспутах. Як наголосила Яна, 
репетирують багато, бо переконані, 
що навіть імпровізація має бути доб-
ре підготовлена. Тому намагаються 
відпрацьовувати всі моменти, щоб 
усе було злагоджено. Найбільше мо-
лодим акторам бракує часу і простору 
для репетицій. Талановиті студенти 
самотужки створюють сценічні кос-
тюми. 

Однією із особливих вистав „Виви-
ху“ було „Розстріляне Відродження“. 
Через призму поезії Остапа Вишні, 
Миколи Зерова, Максима Рильського, 
Володимира Сосюри, Павла Тичини, 
Тодося Осьмачки та багатьох инших 
митців студенти зобразили трагічну 
долю української інтеліґенції 20-х — 
початку 30-х років минулого століття. 

— Спочатку у мене з’являється за-
дум як реакція на щось важливе, що 
побачила або почула, і що мене схви-
лювало, вразило. Тоді глибше вив чаю 

тему, шукаю матеріял, відбираю з 
нього головне, і щойно тоді починаю 
працювати над сценарієм, — ділиться 
секретами своєї творчости моя спів-
розмовниця. — Можу сказати, що з 
кожною виставою зростає не лише 
театр, а й кожен з нас. Особливо це 
було помітно, коли готували святкову 
виставу до Миколая для вихованців 
Лопатинської школи-інтернату. Якщо 
раніше для постановки нам треба 
було провести десяток репетицій, то 
зараз ми її поставили за чотири. 

Яна Нікітіна здобуває професію 
економіста, але має творчу натуру: 

— Це, напевно, доля, бо ніколи не 
думала, що зможу займатися поста-
новкою вистав, але коли прийшла в 
Братство, то багато відкрила в собі но-
вого. Часто з постановками допомагає 
наша посестра Олена Ерстенюк, а 
також голова Братства Сашко Савчук. 

Зараз молоді актори готують до 
Різдва вертеп. Щороку вони нама-
гаються робити щось ориґінальне, 
вишукують давні коляди, створюють 
цікаві сценарії. До Івана Купала за-
думали поставити виставу за твором 
Михайла Коцюбинського „Тіні забутих 
предків“. 

Учасники „Вивиху“ мріють почути 
оцінку своїх виступів від професі-
оналів акторської чи режисерської 
справи.

Наталія ПАВЛИШИН

студентський театр

„Вивих“ — задля повернення свідомости
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Добігаючи до цьогорічного фінішу, 
озираємося назад і в той же час 

думаємо „а що ж попереду?“. Хоч збо-
ку ніби видніше, але все ж найкраще 
оцінити досягнуте і передбачити нові 
звершення може той, хто перебуває 
безпосередньо у процесі, зокрема — 
культурному. Тож узагальнити для 
себе рік, який за кілька днів стане 
минулим, і побавитися у пророків 
„Аудиторія“ попросила фотографа 
Ігора Гайдая, співака Павла Табакова 
і художника-кераміста Василя Бод-
нарчука.

Запитання № 1. Чим запам’ятався 
рік, що минає, які творчі здобутки 
він Вам приніс?
Ігор Гайдай: За цей рік я багато встиг 
зробити і, що важливо для творчої 
людини, поставив велику крапку на 
проєкті, над яким працював 8 років. У 
мене було три персональні виставки, я 
репрезентував свої роботи у Франції та 
Англії — у Лондоні ВВС навіть зняло ві-
деосюжет про проєкт „РАЗОМ UA“, хоч 
з нього було вибрано лише 10 світлин. 
Крім цього, я зробив уже немало для 
проєкту, котрий планую завершити в 
наступному році.
Павло Табаков: Цей рік був для мене 
особливий. І то з перших днів. Бо саме 
початок 2011 року подарував мені до-
нечку Анастасію. Донечка вплинула і 
на мою творчість: у мене наче друге 
дихання відкрилося — почав писати 
тексти пісень (раніше це робив рідко). 
Вже написався цілий альбом, який 
наразі чекає свого виходу. Також у 
музичний простір України пробилися 
два нові мої хіти — драйвова „Амелі“ і 
зовсім нова лірична пісня „Така зима“. 
І найголовніша творча новина кінця 
цього року — я пройшов у другий 
сезон телепроєкту „Голос країни“, що 
на „1+1“. Тож зі січня в мене розпочи-
нається гаряча телевізійна пора.
Василь Боднарчук: Для мене рік був 
не настільки вдалий, як я хотів, але 
дещо встиг — я з’їздив на ювілей-
ний міжнародний пленер кераміки 
„Дивосвіт“, який вп’яте проводився у 
Запоріжжі на базі мистецької гімназії, 
зробив там об’ємного козака Мамая, 
познайомився з новими людьми, від-
відав Хортицю. Кілька разів їздив за 
кордон — малював етюди.

Запитання № 2. Існує багато різних 
прогнозів щодо того, що повин-
но відбутися в 2012 році... Чи не 

лякають Вас всякі страшилки на 
кшталт „кінця світу“? Чого від но-
вого року очікуєте самі?
Ігор Гайдай: Я розумію, що будуть 
труднощі, але як людину, яка виросла 
у Радянському Союзі, вони мене не 
лякають. Прочитавши багато книжок, 
документів про те, які були страшні 
часи до мого народження, припус-
каю, що вже гірше, ніж було, не буде. 
Буде складно, через інтриганство 
політиків можемо трохи відступити 
від здобутого, але, мені здається, що 
цілковито повернутися до минулого 
неможливо.

― Якби створити фотографію сус-
пільства майбутнього, то які б на 
ній були люди?
― Я люблю фотографувати щасливих 
людей, і не тому, що вважаю, що 
нещасливих і нещасть нема, а тому, 
що не бачу необхідности смакувати 
деструктивний негатив — мені по-
добається працювати з позитивною 
енергією. Тож на тому фото були б 
переважно щасливі люди.
Павло Табаков: Мене теж ті страшилки 
не надто лякають, але до якогось клю-
чового пункту в історії таки треба бути 
готовим. Особисто я готовий до пере-
ходу в нову еру, зрештою, цей перехід 
розпочався ще у 2000 році. Вірю, що 
саме у 2012-му буде його пік. Цей рік 
буде жорсткий, але цілеспрямовані 
люди отримають позитивні плоди. 
Чого очікую особисто для себе? По-
перше, злагоди і любови у моїй сім’ї. 
По-друге, успішної участи у „Голосі кра-
їни-2“. Відчуваю, що я — на порозі кар-
динальних змін. Зараз я у віці Христа, 
тож зміни якраз назріли. Передовсім 
у творчості. Може, кардинально по-
міняю стиль, у якому працюю?..
Василь Боднарчук: Хочу, щоб на-
ступного року змінилася на краще 

політична ситуація, аби народ міг 
спокійно працювати, аби вистачало 
грошей і кожен займався своєю спра-
вою. Ті прогнози про кінець світу — то 
лякалки, які ми вже чули не один раз. 
Може, якісь зміни і відбудуться, але 
не в такому масштабі, як пророкують. 
Чомусь мені здається, що страшних 
катастроф, катаклізмів не буде. Нато-
мість Львів гарно проведе чемпіонат 
Европи, до нас приїдуть люди зі всього 
світу, відкриють наше місто для себе. 
Загалом, рік через вибори буде напру-
жений, але, гадаю, що все мине, адже 
зло довго панувати не може.

― Може, кінець світу — то і є кінець 
його панування?
― Для України ми собі так можемо 
асоціювати, принаймні хотілося б...

Запитання № 3. У якому керунку, на 
Вашу думку, в наступному році роз-
виватиметься культура, зокрема 
той сектор, у котрому творите?
Ігор Гайдай: Гадаю, що світова фото-
графія долатиме кризу, в якій знахо-
диться вже кілька років. Вона вико-
ристала мову вираження, винайдену 
в минулому столітті, дійшла апогею 
досягнень і нічого ліпшого наразі за-
пропонувати не може. Тепер вона 
шукає свій новий шлях. Але будуть не 
тільки пошуки, а й знахідки.

― Подібна криза, на Ваш погляд, 
спостерігається і в инших видах 
мистецтва?
― Уже саме існування сучасного ак-
туального мистецтва свідчить про те, 
що є криза мистецтва, яке існувало 
до того, тому люди шукають инші 
технології і засоби вираження. У май-
бутньому 90% усього сучасного відійде 
в небуття, але те, що залишиться і роз-
винеться, стане класикою.

підсумки і прогнози

Три запитання напередодні Нового року

Ігор Гайдай Павло Табаков василь Боднарчук
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― Тобто фотографія не єдина у своїх 
пошуках?
― Так, просто у фотографії пошуки най-
більш помітні, бо вона є наймолодшим 
видом навіть не мистецтва (мистецтво є 
створенням віртуальної дійсности за до-
помогою фантазії, покладеної на техні-
ку), а відтворенням того, що довкола нас.
Павло Табаков: Мені ж здається, що, 
куди „піде“ культура, спрогнозувати 
неможливо. У культурі все змінюється 
несподівано, під впливом будь-якого 
чинника. Як на мене, у митців з’явиться 
більше прагнення до натуральности, 
простоти, зокрема у музиці. Буде чіткий 
розподіл на електроніку й акустичну му-
зику. І в кожної музики буде своя публіка. 

Щодо „Евробачення“, то не думаю, 
що Україні „світить“ перше місце. Бо 
цей конкурс — політика. Як геніяльно 
не співав би представник тієї чи иншої 
країни, першого місця можуть йому не 
дати тому, що його країна не готова про-
вести конкурс. Саме цей чинник може 
спрацювати і з Україною. Наступного 
року нам би на кращому рівні провести 
„Евро-2012“. Після чого у 2013-му Україні 
точно буде не до „Евробачення“.

Василь Боднарчук: Вважаю, що мисте-
цтво йтиме своїм шляхом розвитку, як і 
раніше. З талантами у нас проблем не 
було і не буде. Сучасний світ вимагає 
нових бачень і вони будуть особливо 
актуальні. Сучасне мистецтво більш фі-
лософське, більш вдумливе. Художники 
малюють швидко (колись Олександр 
Іванов малював „Явлення Христа наро-
ду“ 25 років!), але перед тим довго все 
продумують. Розвиток комп’ютерної тех-
ніки буде і далі впливати, але комп’ютер 
може зробити тільки те, що людина за-
програмувала.

― Яка ж філософія буде домінувати у 
мистецтві?
― Мені здається, що позитив переможе. 
Люди будуть тягнутися до задушевного 
мистецтва, втікати в нього зі світу праг-
матизму й техноцизму. Хоча паралельно 
з високим мистецтвом існуватиме і тех-
нічне. Зрештою, не важливо, чи перед 
нами раціональний твір, чи створений 
на основі натхнення, важливіше, щоб у 
ньому відчувалась енергетика.

Випитувала і записала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

у палаці Бандінеллі відкрито 
виставку „Скарби підземного 
Львова“. Вперше для огляду 
громадськости археологи 
представили декілька сотень 
артефактів — вироби з кераміки 
різних століть, металевий посуд, 
різноманітні люльки, голки, 
ножі, культові речі, які було зна-
йдено за останні дванадцять ро-
ків під час розкопок на території 
середмістя Львова. Найдавніші 
знахідки датуються приблизно 
ХІІ століттям, найновіші нале-
жать до зламу ХІХ — ХХ століть.

21 — 22 грудня у Львівській 
філармонії відбувся незвичний 
показ відомої казки „Лускун-
чик“. Для цього було задіяно со-
лістів балету Львівської опери, 
дитячу хореографічну школу та 
симфонічний оркестр „INSO-
Львів“. Художник-аніматор 
Дарія Пушанкіна (Харків) відтво-
рювала на екрані сюжет казки 
за допомогою пісочної анімації. 
Згодом з проєктом заплановано 
ознайомити глядачів західних і 
східних реґіонів України, а також 
европейську публіку.

у виставковій залі Львівського 
музею історії релігії можна 
оглянути експозицію творів 
сакрального мистецтва із циклу 
„Різдвяні зустрічі“. Її цьогорічна 
тема — „Життя друкованих та 
мальованих ікон (кінець ХІХ — 
середина ХХ ст.)“. На виставці 
представлено твори українських 
митців, взяті зі збірок „Студіону“ 
та музею. Серед мальованих та 
друкованих ікон можна побачити 
й різдвяну шопку, виготовлену в 
ХІХ столітті народним майстром.

Національний театр опери та 
балету імени С. крушельницької 
до новорічних свят подарує 
нам прем’єру. Це буде комічна 
опера у двох діях італійського 
композитора Ґаетано Доніцетті 
„Любовний напій“. Вперше її у 
Львівській опері поставили у 
1965 році, відтак понад деся-
тиліття ця опера протрималась 
на сцені. І ось — нове сценічне 
втілення. Це легка, весела та 
гармонійна п’єса, яка створить 
глядачам прекрасний настрій.

За матеріялами інформаґенцій

Інформаційно-мистецький центр „365“ 
цьогоріч відзначає свій маленький 
ювілей — п’ять років діяльности. Фор-
мою вираження радости з приводу 
цього стала виставка, яку організували 
його учасники. Експозиція під ударною 
назвою „Актив“, яка формується пере-
важно з картин, мальованих олійними 
фарбами, як досвідчених митців, так і 
молодих, розмістилась на третьому по-
версі Палацу мистецтв. Медвяний запах 
міста з медового тіста, котре красується 

посеред зали, створює передноворічно-
різдв’яний настрій. А далі йдемо вздовж 
стін по колу — оглядаємо фолькових й 
іронічних щодо назви „Тигра“ й „Супер-
бика“ Яреми Новорожкіна, зазираємо 
у голубий квадрат „Відчиненого неба“ 
Ігора Романка, розплутуємо хитроспле-
тіння технічних експериментів Олега 
Давиденка у його диптисі „Земля“… На 
підлогу теж варто подивитися…

Н. Я.

палітра

Мистецький „Актив“ — святкування 
п’ятирічної активности
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біла олімпіяда

Юні спортсмени 
захищатимуть честь 
України 
у Перших зимових юнацьких олім-

пійських іграх в Інсбруку (Австрія), 
які відбудуться 13 — 22 січня 2012 
року, зможуть взяти участь 23 укра-
їнські спортсмени віком від 14 до 
18 років. україна боротиметься за 
перемогу у восьми видах спорту.

Церемонія запалення олімпійського 
вогню для Перших зимових юнаць-
ких олімпійських ігор відбулася 17 
грудня у грецькій столиці. За дав-
ньою традицією жриця античного 
храму Гери запалила від сонячних 
променів за допомогою параболіч-
ного дзеркала факел на стадіоні 
„Панатінаікос“. Того ж дня вогонь 
було доставлено з Афін до Інсбру-
ка. До відкриття Ігор олімпійський 
вогонь подолає 3573 км — його 
пронесуть 2012 факелоносців.

Українська юнацька збірна на Олім-
піяді братиме участь у таких видах 
спорту — біатлон, гірськолижний 
спорт, лижне двоборство, лижні 
гонки, стрибки з трампліна, санний 
спорт, фігурне катання, шорт-трек. 
У деяких спортивних змаганнях 
зможуть виступати змішані ко-
манди зі спортсменів різних країн. 
Вперше пройде спільна естафета 
біатлоністів, а дівчата дебютува-
тимуть у змаганнях зі стрибків 
з трампліна. Щоб юні олімпійці 
не форсували свою підготовку, 
рекорди фіксуватись не будуть.

Н. Я.

Найкращу технічну і так-
тичну підготовку у попере-
дніх іграх продемонструва-
ли команди ІГСН (вони пере-
могли колективи ІІМТ — 5:0, 
ІППТ — 2:0, ІКНІ — 4:0), 
ІНЕМ (ІТРЕ — 7:1, ІЕСК — 
2:1), студентського містечка 

(ІХХТ — 3:2, ІАРХ — 5:0), 
гімназії (ІІМТ — 2:0, ІБІД — 
основний час — 2:2, по 
пенальтях).

У півфіналі зустрілися 
команди ІГСН і гімназії. 
Основний час закінчився 
„мирним“ рахунком — 1:1. 

Краще пробивали пеналь-
ті гравці гімназії, вони і 
отримали право боротися 
за звання чемпіонів спар-
такіяди.

У другому півфіналі футбо-
лісти студентського містечка 
переграли команду ІНЕМ — 
2 : 0. Бронзові нагороди спар-
такіяди розіграли колективи 
ІГСН і ІНЕМ. Гравці ІГСН діяли 
більш упевнено, були краще 
підготовлені фізично і пере-
могли з рахунком 6:3.

Напружено і цікаво про-
йшла гра за звання чемпіо-
нів спартакіяди „Здоров’я“ 
2011 року. Команда сту-
дентського містечка зуміла 
у важкій боротьбі зламати 
опір гравців гімназії — 3:2.

Після проведення зма-
гань з двох видів спорту у 
комплексному заліку спар-
такіяди „Здоров’я“ Львів-
ської політехніки лідером 
став колектив ІГСН.

Арнольд ПРОХОРОВ

Добрий день розпочинається з пра-
вильно організованого вечора. Це 
означає, що не засинаємо перед 
блакитним екраном, а ще до півночі 
приймаємо теплий душ, п’ємо мелі-
совий (м’ятний, ромашковий — що 
кого заспокоює) чай із медом, про-
думуємо гардероб на наступний день, 
провітрюємо кімнату, де спатимемо, і 
з подякою дню, що минув, засинаємо.

Вчені стверджують, що спати най-
ліпше у прохолодній кімнаті — тем-
пература повітря у спальні 17 — 18 
градусів сприяє збереженню моло-
дости. Бажано вставати таки самому 
(поспостерігайте, скільки вам треба 
часу, аби виспатися), бо дзвінок будиль-
ника — це перший стрес для організму 
і підсвідоме програмування на біганину 
й рутину. Прокинувшись, принаймні 
потягуємося в ліжку, а ще краще — 
робимо легку зарядку — вчені довели, 
що навіть вісім хвилин занять спортом 
у день продовжують життя. Вмикаємо 
приємну музику. У той момент мозок 
уже працює, тож можна його заванта-
жити складанням плану дій на день. 
Їмо сніданок (!) — каша, фрукти, тобто 
щось просте, але смачне і корисне — 
налаштовуємося на позитив. Беремо з 
собою пляшку чистої води і вирушаємо 
на навчання чи роботу.

Аби зберегти здоров’я, варто що-
дня інтенсивно ходити не менше 40 
хвилин. Не треба бути фанатичним 
Полем Брегом, який бігав на місці на-
віть у салоні літака, але вийти на одну 

зупинку швидше і пройтися між бу-
динками й деревами (в ідеалі — через 
парк) вам під силу.

Впродовж дня не забуваємо вчасно 
пообідати. Фастфуд, бутерброд — то 
не для вас — скупий чи поспішливий 
втрачає най цінніше — своє здоров’я. 
Між тим п’ємо воду, яку взяли з собою, 
і стежимо за поставою.

Повернувшись додому, залишаємо 
всі невирішені завдання (проблем 
нема — є лише наразі невирішені за-
вдання!) за порогом. Розслабляємось 
не перед телевізором, а під душем — 
тепла вода змиває негатив. Займаю-
чись своїми справами, не забуваємо 
поглядати на годинник: позбавляючи 
себе декількох годин сну, ми змушу-
ємо наш організм використовувати 
резервну енергію, яку він береже для 
екстремальних ситуацій. Ну от — вітаю, 
сьогодні ви дійсно добре прожили 
день, а не перебули. Як ще можна 
його зробити ліпшим, включити у свій 
графік заняття спортом, поговоримо 
наступного разу — добраніч! J

Наталя ЯЦЕНКО

спартакіяда

Команда студентського містечка  
грає — і перемагає!

Тринадцять команд Львівської політехніки розіграли 
нагороди спартакіяди „Здоров’я“ з футзалу. Розпочи-

нали змагатися на першому етапі у підгрупах. Переможці 
підгруп отримували право продовжувати боротьбу у пів-
фіналах…

здоровий спосіб життя

Напередодні Нового року даємо собі обіцянку розпочати життя з мак-
симальною користю для здоров’я. Ось  кілька порад, як це зробити

День, присвячений собі
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Зважаючи на мінусову 
температуру за вікном 

і новорічний настрій, сьо-
годні ми познайомимо вас 
із дівчиною, яка не уявляє 
свого життя без ковзанів. 
Вона розповість нам про 
історію цього виду спорту, 
правила успішної їзди на 
льоду і дасть кілька порад 
новачкам. Це студентка 
третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій 
Львівської політехніки 
Марія-Тереза Іванчук.

― Марічко, розкажи тріш-
ки про історію цього виду 
спорту? Як давно люди 
катаються на ковзанах?
― Насправді неможливо 
точно встановити, де і коли 
людина вперше стала на 
ковзани. Найдавніші ков-
зани було знайдено у 1967 
році на березі Південного 
Бугу, недалеко від Одеси. 
Датовані вони періодом 
бронзового віку, виготов-
лялися з фаланг передніх 
ніг коней. Звісно, власники 
таких ковзанів не можуть 

вважатися першими, хто за-
ймався фігурним катанням, 
оскільки тоді це був лише 
один із засобів пересуван-
ня. Батьківщиною ковзанів 
вважають Голландію, де 
вперше (приблизно в ХІ — 
ХIII ст.) з’явилися залізні 
ковзани. Тоді почали фор-
муватися основи фігурного 
катання, вони полягали у 
вмінні показувати цікаві 
складні фігури і при цьому 
зберігати гарну позу і не 
падати.

― Що насамперед мають 
знати новачки, які праг-
нуть стати на ковзани?
― Спершу вам потрібно 
правильно обрати ковзани. 
Не варто шукати професійні 
ковзани для хокею і для 
швидкісного бігу. Опти-
мальний варіянт — чере-
вики з натуральної шкіри. 
Вони найзручніші та най-
безпечніші. Обов’язково 
купіть чохли. Якщо ж ви 
просто час від часу хочете 
покататися на ковзанах, то 
їх можна взяти на прокат 
у будь-якому центрі, де є 

ковзанка. Перед виходом на 
лід, необхідно правильно 
зашнурувати черевики. Не 
затягуйте ними ноги так, що 
неможливо навіть порухати 
пальцями. Але якщо зашну-
руєте залегко, нормально 
їхати також не зможете.

― Багато людей хотіли б 
навчитися їздити на ков-
занах. Якими мають бути 
перші кроки на ковзанах?
― Не бійтеся того, що до 
вас буде прикута увага всіх 
відвідувачів. Зазвичай, ков-
занярі занурені у власні тур-
боти і не звертають жодної 
уваги на новачків. Після ви-
ходу на лід трохи постійте на 
місці, звикніть до ковзанів, 
відчуйте стійкість. Вашим 
першим інстинктивним ба-
жанням буде робити кроки 
так, наче ви йдете по землі. 
Але це неправильно. Опи-
сати в газеті, як правильно 
відштовхуватись чи згинати 
ногу майже неможливо. Та 
й теорія без практики ніщо. 
Тому це ви повинні опану-
вати самі.

― Багатьох одразу ціка-
вить два моменти: як 
правильно гальмувати і як 
правильно падати?
― Новачків, зазвичай, зна-
йомлять з найпростішим 
способом зупинятись „плу-

гом“. Наберіть швидкість, 
поставивши ноги паралель-
но приблизно на відстані 45 
сантиметрів одна від одної. 
Сильно зігніть коліна, по-
дайте корпус трішки назад, 
і розверніть носки всереди-
ну, тримаючи ноги на тій ж 
відстані. Якщо вам вдасться 
утримати ноги у цій позиції, 
ви неквапливо зупинитесь. 
Багато фігуристів вважає, 
що легше гальмувати за 
допомогою однієї ноги. По-
чинати зупинятися потрібно 
так, як і двома ногами, по-
тім розвернути тіло трохи 
вбік і гальмувати ногою, яка 
виявиться попереду.

Що ж до правильного 
падіння на льоду, то воно 
не таке болісне, як на під-
лозі чи на землі, адже за-
звичай падіння на льоду 
відбувається під час руху 
і це трохи зменшує силу 
удару при падінні. Крім 
цього, новачки навіть не 
встигають подумати про 
приземлення, як уже опи-
няються на льоду. Одним 
словом, навчитися падати 
можна тільки падаючи. І це 
зовсім не страшно J.

Спілкувався  
Артур БОБРИК,

студент третього  
курсу ІКНІ

Львівської політехніки

зимові розваги

„Ріжуть алмазом лід ковзани…“

Цікаві факти:
• У Франції найвишуканішою фігуристкою вважалася ко-

ролева Марія Антуанетта, що каталася краще за багатьох 
чоловіків.

• Одним з перших красу фігурного катання описав великий 
німецький поет Вольфґанґ Ґете. Він порівняв ковзани з 
хорошими віршами. Відомий англійський письменник 
Вальтер Скотт також захоплювався фігурним катанням. 
Він був одним з ініціяторів проведення перших конкурсів 
аматорів цього виду спорту на початку ХІХ ст. Часто від-
відував ковзанку і російський письменник Лев Толстой.

• Знаменитий математик Софія Ковалевська вперше стала 
на ковзани вже дорослою жінкою, професором Сток-
гольмського королівського університету, і вважалася 
віртуозом серед відвідувачів ковзанки в Стокгольмі.

• У 1994 році на першій для незалежної України зимовій 
олімпіяді золоту медаль здобула українська фігуристка 
Оксана Баюл. Останнім часом чудово проявляла себе 
Тетяна Волосожар, яка, однак, підписала контракт із 
російською стороною і тепер буде захищати честь саме 
цієї країни. На сьогоднішній день фігурному катанню не 
приділяє особливої уваги профільне міністерство, однак 
фанати продовжують займатися цим спортом попри всі 
перешкоди.
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„Вогонь і вода 
зустрілися…“

Отже, 2012 — рік Чорного (Синього) 
водяного Дракона. Це п’ятий знак 
китайського зодіяку. У повну силу на 
зміну Кроликові (Котові, Зайцю) він 
вступить 23 січня 2012-го. Оскільки 
стихія року ― вода, 2012-й прине-
се динаміку, наполегливість, значні 
зміни, а також оскільки це рік Дра-
кона ― вогненну пристрасть. Серед 
знаків східного гороскопу Дракон 
асоціюється зі силою, перемогою і 
щастям. Очевидно, щоб отримати його 
прихильність на цей рік, треба зустріти 
його відповідно.

Якщо з Котами (Кролями), Собака-
ми, Биками, Півнями тощо зрозуміло, 
чим їх задобрювати (наприклад, рік 
Бика зустрічати без яловичини на столі, 
а Півневі якраз приготувати страви з 
зерна), то спробуй-но вгадай, як тому 
Драконові догодити!

Як догодити Драконові 

Позаяк Дракон — істота казкова, 
думаю, можна запропонувати йому 
будь-які страви (тому підлаштовуйтесь 
під себе та гостей — хто що любить). 
Особливу увагу слід приділити запаш-
ним приправам. Не радять підсувати 
Драконові заморожені або консерво-
вані продукти — тільки все свіже. Щоб 
таки було щось „драконяче“, можна 
подати якусь страву чи напій з вогнем. 
Наприклад, покропити шашлики або 
инше м’ясо спиртом і запалити без-

посередньо перед подачею на стіл, є 
також коктейлі, фішка яких — у паланні 
вогню. А особливо доречні будуть 
свічки — традиційний новорічний 
аксесуар. 

Сервіруючи стіл та прикрашаючи 
кімнату, слід врахувати, що це водний 
рік, тому варто обрати 
якісь морські симво-
ли — мушлі, морські 
зірки, зображення риб 
тощо. Не зайвим буде й 
зображення Дракона.

До речі, й серед 
страв повинні бути 
дари водойм — риба, 
морська капуста тощо.

До казкової істо-
ти — і ялинка мала би 
бути казкова. Хоча це 
питання смаку. Комусь 
подобається ялинка, 
прикрашена в одній кольоровій гамі, 
комусь подобається розмаїття барв. 
Але казкова — не означає штучна, 
Драконові подобається жива ялинка.

На чорному тлі золото 
блищить яскравіше

Основні кольори, в яких радять зустрі-
чати рік Дракона, — чорний, синій, 
блакитний, зелений (кольори води), 
золотий. Тому якщо маєте у своєму 
гардеробі таке обов’язкове для кожної 
жінки „маленьке чорне плаття“ — 
проблема „що вдягнути“ відпадає. 
От тільки щоб не виглядати занадто 
скромно чи похмуро, варто додати 
якихось аксесуарів, краще блискучих 
(Дракон таке любить), доречним буде 
золото. Йому подобається також усе 
яскраве, адже Дракон — також символ 

карнавалу. Блискіток можна додати і в 
волосся, і в макіяж.

Позаяк Дракона рекомендують 
розважати гучною музикою й танцями, 
то останнє слід врахувати: одяг не по-
винен сковувати рухів.

Як до свята підготуєшся, 
так його і зустрінеш

Насправді дотримання всіх „драконів-
ських“ вимог зовсім не є запорукою 
доброго настрою. Його можна ство-
рити як завдяки всім цим штучкам, 
так і незважаючи на їх відсутність. 
Головне, кажуть астрологи, — не бути 
пасивними.

На завершення 
року завжди радять 
подумки підсумувати 
попередні 365 днів. 
Але якщо настрою до 
цього нема — ну, й 
не треба. Адже крім 
того, що в цю особливу 
ніч сумувати не варто 
взагалі, у рік Дракона 
астрологи особливо 
радять веселитися. 
Просто налаштуйтесь 
на свято, забудьте про 
неприємності, клопо-

ти, про роботу. Увімкніть вогні на ялин-
ці, відкоркуйте шампанське (навіть 
якщо умови святкування спартанські, 
уникайте пластикового посуду — все-
таки передзвін скла додає доброго 
настрою), обмінюйтеся жартами, за-
гадуйте бажання, бавтеся в ігри — і 
гайда в наступний, високосний рік. Не-
правда, що він нещасливий, він просто 
особливий. І хай для кожного з нас він 
буде особливий (добрий)!

Психологи кажуть, що святковий 
настрій тримається приблизно стільки 
ж часу, як підготовка до свята. Якщо 
почали готуватись запізно, „доганяй-
тесь“ інтенсивністю: нехай ця ніч буде 
такою цікавою, веселою й пам’ятною, 
щоб цього настрою і спогадів виста-
чило ще надовго — щонайменше до 
наступного свята.

Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ

у карнавальну ніч

Рік динаміки і вогненної пристрасті

[ПеРеРвА]

Зустріч Нового року — цілком світська традиція (хоч українська церква, принаймні 
уГкЦ, й запрошує в цю ніч на Службу Божу). Тому часто це свято відзначають, 

враховуючи східний календар (зрештою, саме це допомагає комусь урізноманітнити 
сценарій, підштовхує до цікавих ідей). Традиційно зміна року за східним календа-
рем відбувається за місяць-півтора після 1 січня, однак вважають, що задобрити 
„патрона“ наступного року не зашкодить і заздалегідь
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Ново-
річне 

деревце

Бал, де 
учасники 
в масках

Місто 
Львівсь-

кої 
области

Напій 
грецьких 

богів

Українсь-
кий пись-
менник

Портова 
споруда

Обрядо-
ва 

різвяна 
пісня

Крок у 
танці

Опера 
італійсь-
кого ком-
позитора 
Дж. Пуч-

чіні

Столиця 
Великих 
Моголів

Одиниця 
площі 
землі

Газ, 
складова 
повітря

Дрібна 
монета 
у давній 

Русі

Різновид 
цибулі

Її 
кидають, 
виклика-
ючи на 
дуель

Одинич-
ний 

вектор

Татар-
ська 

м’ясна 
страва

Прядив-
на 

культура

Довго-
хвоста 
папуга

Українсь-
кий поет, 
право-

захисник, 
автор 
збірки 
„Палін-
сестри“

Регуляр-
ний 

великий 
перед-
святко-
вий торг

Син 
Дедала

Бог 
сонця у 
давньо-
єгипет-
ській 
релігії

Пірналь-
ниця за 
перлами 
в Японії

Шахова 
фігура

Лікар, 
що лікує 

дітей

Місто-
порт у 

Болгарії

Мор-
ський 

ссавець

Риба, 
сплюще-
на з боків

Руда 
качка

Тварина, 
родона-
чальник 
племені

Угор-
ський 
поет

Тип 
російсь-

кого 
літака

Виліт 
м’яча 

за межі 
поля

Ліга 
націй 

сьогодні

Міністерство 
закордонних справ 

у США

Апарат 
для ди-

хання під 
водою

Україн-
ський 
компо-
зитор

Шлях 
руху 

планети

Назва 
села у 
казахів

Ім’я 
друга 
Гаррі 

Поттера

Ріка в 
Африці

Бідняк, 
що 

бився з 
Одіссеєм

Кіль-
частий 
тюлень

Нота
Мобіль-

ний 
телефон 
із США

Музично-
драматичний вид 

мистецтва

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39

Горизонтально: 3. Комфорт. 7. Генетика. 8. Меридіан. 9. Еластик. 
11. Оболонь. 13. Наргіле. 16. Дафна. 18. Івасі. 19. Альпи. 20. Герб. 
21. Стіл. 22. Атака. 24. Інтер. 26. Табун. 28. Афаліна. 30. Батарея. 
31. Арбалет. 34. Адресант. 35. Галичина. 36. Тетанія.
Вертикально: 1. Імпала. 2. Формат. 3. Крижень. 4. Терикон. 5. Те-
ракота. 6. Пасквіль. 10. Сейф. 11. Окінава. 12. Орігамі. 14. Реаліст. 
15. Еритрея. 16. Дебют. 17. Арсен. 23. Анаконда. 25. Теревені. 
27. Бета. 29. Амарант. 30. Баталія. 32. Батута. 33. Легінь.

J J J

От і пішло друге десятиріччя двадцять першого століття. 
У квартирі три телевізори, два комп’ютери і одна книжка.

J J J

― Петре, я недавно вичитав, що якусь хворобу можна 
лікувати тільки коньяком…
― Прекрасно, може ти знаєш де її можна підхопити.

[ПеРеРвА]
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передплата‑2012

Від А до Я в одній газеті
Дорогий друже! Передплати тижневик „Аудиторія“ 
на 2012 рік — і будеш у курсі найважливіших подій 
в галузі освіти, науки, культури, молодіжної політики 
і спорту, які відбуваються у Львівській політехніці, 
Львові, Україні; дізнаєшся, як навчається і проводить 
дозвілля молодь у нашій країні та за кордоном; від-
криєш для себе досі невідомі сторінки рідної історії. 
Вартість передплати через відділення Укрпошти: 
• на 12 міс. — 52,08 грн,
• на 6 міс. — 26,04 грн,
Вартість передплати у редакції (вул. С. Бандери, 12, 
головний корпус Львівської політехніки, кімн. 103, 
тел. для довідок 758 21 33):
• на рік — 30,00 грн. (для студентів), 40,00 грн. (для 

инших категорій читачів).
Тижневик виходить щочетверга.
Передплатний індекс 35004.

„Аудиторія“ любить своїх читачів!

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. крушельницької
29 грудня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
30, 31 грудня — „Любовний напій“ (комічна опера). Прем’єра. 18.00.
4, 5, 13 січня — „Лускунчик“ (балет-феєрія). 18.00.
8 січня — „Запорожець за дунаєм“ (опера). 12.00; 

      „Лускунчик“ (балет-феєрія). 18.00.
12 січня — „дон кіхот“ (балет). 18.00.
15 січня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00; „Богема“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
29 грудня — „Блакитна троянда“. 18.00.
30 грудня — „Ромео і джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
2 січня — „Івасик-Телесик“. 12.00, 14.30.
3 січня — „Поліанна“. 12.00; „криза“. 18.00.
4 січня — „Івасик-Телесик“. 12.00; „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
5 січня — „коханий нелюб“. 18.00.
8 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
10 січня — „криза“. 18.00.
11 січня — „Блакитна троянда“. 18.00.
12 січня — „Ромео і джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
13 січня — „По щучому велінню“. 12.00.
17 січня — „Сто тисяч“. 18.00.

Львівський драматичний театр імени Лесі українки
3, 4, 15 січня — „дорога до вифлеєму“. 12.00.
5 січня — „дорога до вифлеєму“. Благодійна вистава для дітей-

сиріт. 13.00.
9 січня — „вертеп“. виїзд в „Ашан“. 15.00, 17.00.

Львівський духовний театр „воскресіння“
3 січня — „Попелюшка“. 16.00.
4 січня — „Попелюшка“. 12.00.
11 січня — „Розбите серце“. 12.00.
14, 15 січня — „весела корчма“. 18.00.



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. №111129.

Головний редактор —Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —  
Тетяна ПАСОВИЧ
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
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 Павла ПРОЦІВА.
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експрес‑оголошення
вважати недійсними:  
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Щеглюк Ольги Валентинівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07642005, 
виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Купріянець Ірини Сергіївни;
утрачений студентський квиток ВК № 07641630, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Ткач Марії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Завадецької Роксолани Любомирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Семеряк Ірини Василівни;
утрачену залікову книжку № 0602154, видану 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Березінського Назара Івановича;

утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шевчука Богдана Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шелика Василя Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Притули Тараса Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Гореня Андрія Мирославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кармазіна Романа Миколайовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Гаврика Андрія Петровича;
утрачений студентський квиток НЮ № 184850, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Хмель Юлії Арсенівни;

ч. 40 (2760)
29 грудня 2011 — 14 січня 2012

Запрошуємо на курси екскурсоводів

Центр „Паломник“ при Фонді Святого Володимира розпочинає набір 
на курси екскурсоводів по Львову. Запрошують усіх охочих.
Слухачі курсів вивчають вісім предметів, які містять різнобічну інфор-

мацію про Львів. Викладачі — відомі львівські краєзнавці. Тривалість 
навчання — 4 місяці (лютий — травень). Теоретичні заняття відбуваються 
два рази на тиждень — у вівторок і в четвер (з 18 до 19.30) та навчальні 
екскурсії вулицями міста — у вихідні дні. Набір на курси відбувається за 
тел.: (032) 243-27-12, (067) 374-90-20, (068) 500-16-88.
Ліцензія. Серія АВ № 342735 Головного управління освіти і науки Львівської об-
ласної державної адміністрації.

Подаруйте дітям книжку!
Дітям українських шкіл із районів, де мешкають українці, виселені на північ 
Польщі під час акції „Вісла“ бракує українських книг. Директори українських 
шкіл можуть купити польські книги, для цього їм вистачає б’юджетних ко-
штів, а українських у Польщі немає. Тому просили відгукнутися небайдужих 
зробити дітям подарунок: добру книгу за успіхи в навчанні. 

Просимо 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 дізна-
тися ім’я дарувальника. 

Книжки просимо приносити в кімн. 103 головного корпусу Львівської 
політехніки.

утрачену залікову книжку № 0727008, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Мішук Тетяни Миколаївни;
утрачену залікову книжку № 0727010, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Марків Оксани Олегівни.

Колектив кафедри теоретичної радіо-
техніки та радіовимірювання Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки Львівської політехніки 
висловлює глибоке співчуття інженеру 
кафедри Галині Зіновіївні Яцук з приводу 
тяжкої втрати — смерти її

матері.



CMYK

Травень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12  13

14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

Червень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

18  19 20 21 22 23 24

25 26  27 28 29 30

Липень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1

2  3 4 5 6 7 8

9 10  11 12 13 14 15

16 17 18  19 20 21 22

23 24 25  26 27 28 29

30 31

Серпень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1  2 3 4 5

6 7 8  9 10 11 12

13 14 15 16  17 18 19

20 21 22 23  24 25 26

27 28 29 30  31

Січень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

 1

2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

30  31

Квітень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1

2 3 4 5  6 7 8

9 10 11 12  13 14 15

16 17 18 19 20  21 22

23 24 25 26 27 28  29

30

Лютий
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2 3 4 5

6  7 8 9 10 11 12

13  14 15 16 17 18 19

20 21  22 23 24 25 26

27 28 29

Березень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

 1 2 3 4

5 6 7  8 9 10 11

12 13 14  15 16 17 18

19 20 21  22 23 24 25

26 27 28 29  30 31

Листопад
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2 3 4

5 6  7 8 9 10 11

12 13  14 15 16 17 18

19  20 21 22 23 24 25

26 27  28 29 30

Вересень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2

3 4 5 6 7  8 9

10 11 12 13 14 15  16

17 18 19 20 21  22 23

24 25 26 27 28 29  30

Грудень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2

3 4 5  6 7 8 9

10 11 12  13 14 15 16

17 18 19  20 21 22 23

24 25 26 27  28 29 30

31

Жовтень
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.

1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

  новий місяць,     перша чверть,   
  повний місяць,     остання чверть.


