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Анастасія Чіпко, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Існують таємні рецепти любови“
Колись я їздила за кордон і певний час мешкала у сім’ї однієї по-
дружньої пари. Чоловікові було 72 роки, а його дружині — 65. Про-
живши багато років разом, вони не втратили свого кохання. Вони 
знали таємні рецепти любови. Певно, у кожного ці рецепти свої.

[ВАшА дУМкА]

Чи закінчується кохання після шлюбу?
Чому майже всі мелодрами 

закінчуються весіллям або 
освідченням? Чому кінець 
фільму про кохання або сері-
алу — це переважно весілля 
або освідчення у коханні? Ой! 
За винятком кількох росій-
ських спроб. Але хто з нас 
хотів би опинитися на місці 
Букіних, татуся з горсткою 
непередбачуваних донечок 
або в сімейці Вороніних? 
Весілля — це не кінець всього 
і аж ніяк не happy end. Про те, 
як довше залишитися „на сьо-
мому небі“, варто задуматися 
всерйоз. Бо вчитися кохати 
треба довго й старанно. Так-
так, саме вчитися. Як тішить, 
що багато з нас це розуміють!

Цікавий курс навчання 
пов’язують із п’ятьма 
мовами любови. Всі ми 
„розмовляємо“ однією з 
них, лише частково розумі-
ючи инші. При цьому жодна 
инша не може замінити нам 
„рідну“ — ту, яку ми засвоїли 
у дитинстві. Але ми можемо 
навчитися „розмовляти“ — 
доводити свою любов на мові 
коханої людини. Потрібно 
лише зрозуміти, якою мовою 
він/вона спілкуються. Про 
які ж мови йдеться? Це — 
слова підтримки, час разом, 
дотики, подарунки та вчинки 
служіння. „Так просто?“ — 
Спитаєте. Аж ніяк не просто. 
Спробуйте!

Є ще поради, які дають вчені-
психологи різних країн. Адже, 
наприклад, Великобританія 
та США віддавна фінансують 
усілякі, на перший погляд, 
дивакуваті дослідження. 
Якщо ви зараз закохані або 
просто мрієте про щасливий 
шлюб, то варто трохи „по-
гуглити“ на цю тему.

Але перш, ніж одружуватися/
виходити заміж, подумайте, 
що Вас об’єднує, крім любови, 
чи є у вас спільні інтереси й 
погляди на життя. Думка, що 
протилежності притягуються, 
спрацьовує тільки на першому 
етапі, поки ви вивчаєте один 
одного, і несхожість вносить 
незвичність у стосунки.

Богдан коритовський, студент другого курсу Інституту енерґетики та 
систем керування Львівської політехніки:

„Я не вірю в кохання на все життя“
Я не вірю в кохання на все життя. Охолодження не уникнути. Часто 
після шлюбу подружжя змінюється, починаються сварки, навіть 
можливі розлучення. Та якщо до людини звикаєш, і вона стає тобі 
рідною, то можна зберегти дружні стосунки і близькість.

дзвенислава Лужецька, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Запорука кохання — діти“
Я якраз надумала виходити заміж. Думаю, що в подружжі кохання 
дещо пригасає, перетворюється у повагу, турботу і… звичку. Діти —  
найвагоміший чинник, який об’єднує подружжя, це підживлення 
для любови.

Іван дупляк, студент п’ятого курсу Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Любові вчимося з дитинства“
Не бував там, але знаю, що кохання у шлюбі є. Якщо дружина чи 
чоловік справді твоя половинка, в чому мусиш впевнитися до весіл-
ля, то підтримувати вогник любови в подружжі легко. Маю гарний 
приклад своїх батьків, які в подружжі зберегли найтепліші стосунки. 
Як людина навчиться з дитинства, так і буде чинити у власній родині.

Оксана Фітель, випускниця Львівської політехніки, викладач, 9 років 
у шлюбі:

„Кохання — це щоденна праця“
Це питання із серії: чи є життя на Марсі? Різниця в тому, що методи 
дослідження Марсу науково обґрунтовані, а кохання — це лише біо-
хімія і суб’єктивні відчуття індивідума. Якщо ж серйозно, то з початку 
стосунків хочеться писати вірші, дивитися одне одному у вічі і трима-

тися за руки. А вже через кілька років присвячуєш коханому не сонети, а омлети і котлети. 
Я в тому не бачу нічого страшного. Стосунки змінюються. З ейфорійно-романтичних стають 
дещо...ні, не приземленими, а земними — теплими і щирими. Кохання —  це щоденна 
праця і самопожертва. Нема ідеальних стосунків і безхмарного вічного кохання. Але є двоє, 
які вирішують бути разом, як кажуть, у горі і радості і все роблять для того, щоб так і було.

Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ
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Почесні нагороди та 
відзнаки — найкращим

Уже традиційно засідання Вченої ради 
розпочалося з приємного. Ректор 
Львівської політехніки професор Юрій 
Бобало привітав команду студентів-
четвертокурсників з кафедри фото-
ніки ІТРЕ з перемогою в міжнародних 
змаганнях автономних роботів. Він 
вручив медалі Юрієві Солобовичу, Ан-
дрієві Назару та Андрієві Пушкаренку. 
Кубок Бреста отримав тренер коман-
ди доцент кафедри фотоніки Василь 
Татарин. Студенти теж не залишилися 
у боргу: вони подарували ректорові 
головний приз змагань — стилізовану, 
художньо виконану модель автоном-
ного робота для перегонів ROBORACE, 
пообіцявши докласти всіх зусиль для 
примноження слави Львівської по-
літехніки.

Юрій Ярославович вручив про-
фесорові Зенону Готрі знак МОНМС 
України „Петро Могила“. Посвідчення 
відмінника освіти України отримали 
Степан Паранчак та Ярослав Паран-
чак, а почесні грамоти профільного 
міністерства (до Дня науки і до Дня 
незалежности) — завідувач кафедри 
фотоніки Ярослав Бобицький, завіду-
вач кафедри нарисної геометрії і 
графіки Іван Афтаназів та завідувач ка-
федри спеціялізованих комп’ютерних 
систем Іван Дунець. Привітав ректор 
і завідувача кафедри органічної хімії 
Станіслава Воронова з присвоєнням 
йому звання почесного професора.

Вчений секретар Роман Брилин-
ський представив науково-педагогічних 
працівників до вчених звань, а Юрій 
Бобало, вручаючи дипломи докторів 
та кандидатів наук, щиро привітав усіх 
з цією важливою подією. 

Члени Вченої ради також обрали 
професорів та завідувачів кафедр 
університету, висунули роботу „Під-
вищення маневреності, надійності і 
економічності енергоблоків з пилову-
гільними і газомазутними котлами та 
ефективності системи теплопостачан-
ня“ та її авторів на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техніки 
за 2012 рік, підтримали висунення ро-
боти „Розроблення, впровадження та 

[nota bene!]

Закінчення на 5 с. →

Голова Львівської облдержадмі-
ністрації вперше взяв участь у 

засіданні ради ректорів ВНЗ Львів-
щини.

Вступне слово Михайла Костюка 
на ініційованій ним зустрічі з ректо-
рами тривало не більше двох хвилин. 
„Я не буду давати рецептів, я хочу вас 
послухати…“. Михайло Дмитрович 
запропонував відкритий, демокра-
тичний формат цього спілкування. 
Він попросив ректорів виступати 
сидячи і сказав, що мав намір прийти 
на цю зустріч без краватки…

Голова Ради ректорів ВНЗ Львів-
щини, ректор Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ 
професор Юрій Бобало розповів 
Михайлові Дмитровичу про те, що 
найбільше болить зараз усім рек-
торам. Це, насамперед, мізерне 
фінансування у першому кварталі 
проплат за комунальні послуги. 

При потребі 12 мільйонів гривень 
Львівській політехніці виділено лише 
324 тисячі гривень. Це означає, що 
комунальні потреби доведеться 
фінансувати коштами, отриманими 
від студентів-контрактників, суттєво 
зменшуючи закупівлю нової техніки, 
апаратури, проведення ремонтних 
робіт, фінансування відряджень… 
Суттєво ускладнює своєчасне вико-
нання госпдоговірних наукових робіт 
громіздка процедура проведення 
тендерів. Настав час внести зміни 
до законодавства і звільнити бізнес 
від оподаткування при фінансуванні 
„донорства“ для освіти і науки. Не 
можуть ректори змиритися з тим, 
що зароблені вишами кошти вони 
можуть витрачати лише при „ручно-
му управлінні“ з боку казначейства. 
Від імени ректорів Юрій Ярославович 
просив голову облдержадміністрації 
сприяти перегляду граничних торго-
вих націнок на готову продукцію для 

студентських комбінатів харчування 
і їдалень, щоб уникнути їхньої збит-
ковости.

Михайло Костюк відзначив, що 
реґіон не може успішно розвиватися 
без наукової еліти, як він висловився, 
„рівновіддаленої від усіх політичних 
тенденцій“ і висловив свою думку з 
приводу багатостраждального зако-
нопроєкту „Про вищу освіту“:

― Ідеального закону не може 
бути. Приймайте те, що маєте. Життя 
внесе корективи, а ви через депута-
тів — свої поправки до закону. 

Михайло Костюк зачепив і таку 
болючу тему як хабарі студентів ви-
кладачам за заліки та іспити під час 
екзаменаційних сесій. Ректори пере-
конували його, що це лише пооди-
нокі випадки. Мовляв, у великому 
колективі завжди знайдеться одна 
паршива вівця… 

Борис КОЗЛОВСЬКИЙ

Михайло Костюк: „Я не буду давати рецептів,  
я хочу вас послухати…“

з головної зали

у новому форматі

Перше засідання у високосному році

На першому засіданні Вченої ради Львівської політехніки у новому році 
мова йшла про виконання б’юджету минулого року та про б’юджет поточ-

ного, про виконання Комплексної програми підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів на 2011 — 2015 роки й про стан охорони праці і пожежної 
безпеки у Львівській політехніці та заходи щодо їх поліпшення. З цих питань 
є відповідні ухвали.

Св
ітл

ин
а 

Ка
те

ри
ни

 Г
ре

чи
н



4 ч. 4 (2764)
9 — 15 лютого 2012[СтУдІї]

Змагання автономних гоночних ро-
ботів „Roborace“ у Брестському дер-
жавному технічному університеті 
відбувалися в межах Дня білоруської 
науки 29 січня.

Крім команди „Fotonika-31“, робо-
тами під керівництвом доцента Василя 
Татарина на кафедрі займаються ще 
друго- і третьокурсники. Але саме 
Юрій Солобович, Андрій Пушкаренко 
та Андрій Назар (група ОТ-41) вистави-
ли на трасу машинку, яка прибула до 
фінішу першою спочатку у півфіналь-
ному заїзді, а потім і у фіналі. Коли 
„кар“ політехніків пройшов 10-те коло 
траси, найближчий суперник подолав 
щойно 7. 

Переможці впевнені, що здобули 
кубок Бреста саме завдяки своїм фа-
ховим знанням, адже найвища швид-
кість — це ще не все, що потрібно для 
перемоги. Машина повинна „бачити“ 
перешкоди (борти траси, суперника 
та ин.) і вчасно реагувати на них. Їхній 
робот „бачить“ перешкоди досить 
близько, але оперативно реагує на них.

― Цю машинку ми зі студентами 
робили весь семестр на третьому 
курсі, вдосконалювали її, а тепер 
нарешті довели до перемоги, — роз-
повідає тренер команди про підго-
товку до перегонів. — На змаганнях у 
межах Всеукраїнського ІТ-фестивалю 
de:coded минулого року ми перемогли 
випадково, то був перший досвід. А 
тут уже закономірно. У другому етапі 
у Львові ми не посіли призового міс-
ця, бо перед нами на трасі поставили 
чорний трактор, а наша машина його 
не „бачить“, тому нас за мимовільний 
таран постійно „кидали“ на штрафне 
коло.

― Нам справді непогано вдалося 
підготувати машинку, — погоджується 
Андрій Пушкаренко. — Вона добре 
їхала у Бресті. У нас є багато гідних 
супротивників, у яких також все доб-
ре виходить. Так що обійти їх було 
нелегко, нам посприяла удача. Але 
перемогли ми таки  впевнено.

Андрій Назар додає:
― Щоб перемагати, нам потрібні 

знання з електротехніки і програму-
вання, частково знання з оптики. Ми 
самі виготовили цей сенсор, — показує 
на деталь машинки, — тут ми вико-

ристали знання з оптики. Фізику треба 
знати на нормальному рівні. Думаю, 
ці знання й у майбутньому згодяться, 
адже нема світу без електроніки.

Василь Ярославович вважає, що 
перевага їхнього робота саме в тому, 
що команда представляє непрофільну 
кафедру:

― Я вчу студентів програмування 
мікропроцесорів, може, пів семестра. 
Попри те, ми обійшли всі профільні ка-
федри. Машинка має системи техніч-
ного зору — „дивиться“ вліво, вправо 
і вперед. Якщо наближається борт, 
колеса повертаються в инший бік, 
якщо попереду перешкода, машинка 
об’їжджає її. Ми не спеціялізована 
кафедра, тому наш „штучний інтелект“ 
має переваги в „зорові“: ми бачимо 
ближче, а не швидше.

Так само вважає і завідувач ка-
федри Ярослав Бобицький, ініціятор 
такого напряму на кафедрі:

― Слово „робот“ на початку ми-
нулого століття вперше вжив відомий 
фантаст Карел Чапек. Здавна людство 
намагається створити так званого 
робота-гуманоїда. Найдосконаліший 
робот — творіння Боже, тобто людина. 
Ми знаємо, що приблизно 80% зо-
внішньої інформації людина відбирає 
зором, а решта припадає на слух, 
нюх, дотик, смак. Наша кафедра — це 
якраз візуальне сприйняття інфор-
мації, а кожний автономний робот 
мусить мати свої „очі“ — технічний 
зір. Окрім цього, наші навчальні плани 
сформовані так, що наш студент і наш 
випускник досконало володіють і про-

грамним забезпеченням, і є добрими 
фахівцями у мікромеханіці, в сенсори-
ці, тому ми долучилися до цих змагань, 
до того ж досить успішно. Ми хочемо 
також показати нашим майбутнім 
абітурієнтам, що напрям фотоніки дає 
інтердисциплінарні знання не тільки в 
галузі електромагнітних хвиль, світло-
вих лазерних полів, а й у мехатроніці 
насамперед (синергетичне поєднання 
вузлів точної механіки з електронни-
ми, електротехнічними фотонними 
компонентами та програмним забез-
печенням, що дозволяє створювати 
системи й машини з інтелектуальним 
управлінням їх функціональними ру-
хами — Т.П.). 

Зараз команда готується до на-
ступних турів „Роборейсу“. Андрій 
Пушкаренко вважає:

― Нам потрібно поглиблювати зна-
ння з мікропроцесорів, переходити на 
складніші. Скажімо, у нас у машинці 
доволі простий piC-16. Після вдало 
проведених змагань нас запросила 
до себе компанія Cipres, вручили нам 
два набори стартових pickit’ів (контро-
лерів, мікропроцесорів), щоб ми в 
майбутньому мали можливість за-
йматися ними. Самі ми не змогли б їх 
придбати, вони для нас надто дорогі. 
В одній з машинок ми використовуємо 
цей процесор. Думаю, що в майбут-
ньому завдяки нашому практичному 
досвіду ми зможемо влаштуватися на 
роботу в цю компанію.

У холі студентської бібліотеки 
змонтовано трасу. Вона складніша, 
ніж та, на якій відбувалися змагання. 
Тут хлопці постійно тренуються після 
занять, якщо машинка погано їде, 
щось паяють, підкручують, змінюють 
алгоритм. Перед змаганнями трену-
валися щодня. Під час навчального 
процесу тут відбуваються лабораторні 
заняття. А доцент Василь Татарин хотів 
би використати „установку“ і для за-
цікавлення абітурієнтів:

― Ми хочемо у День відкритих две-
рей влаштувати на цій трасі відкритий 
кубок Політехніки. Цей міст, — показує 
на фрагмент траси, — символізує міст 
до знань, як місток Тульє біля головно-
го корпусу університету.

Тетяна ПАСОВИЧ

знай наших!

Кубок Бреста приїхав до Львова

команда кафедри фотоніки Львівської політехніки „Fotonika-31“ перемогла у третьому турі змагань 
„Roborace“ у Бресті. Студенти-четвертокурсники ІтРЕ разом із тренером — доцентом кафедри фотоніки 

Василем татарином своєю машиною т-31 перегнали роботів инших 11 команд — 4-х з Бреста, 3-х з Мінська, 
4-х з України (по 2 зі Львова та Івано-Франківська)
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науково-методичний супровід системи 
ступеневої інженерної освіти в умовах 
трансформації економіки України“ на 
здобуття Державної премії в галузі освіти 
2012 року за номінацією „вища школа“ 
й включення до авторського колективу 
працівників Львівської політехніки Ана-
толія Загороднього, Петра Костробія, 
Ореста Лозинського та Володимира 
Павлиша й затвердили списки студентів, 
які отримуватимуть цього року іменні 
стипендії.

Б’юджет схвалено

Про виконання б’юджету загального 
і спеціяльного фондів Львівської по-
літехніки за 2011 рік та про б’юджет 
університету цих фондів на 2012 рік 
доповів ректор Львівської політехніки 
Юрій Бобало. Члени Вченої ради затвер-
дили звіт за 2011 рік і схвалили б’юджет 
на 2012 рік. Крім цього, вони надали 
право ректорові коригувати показники 
цьогорічного б’юджету, залежно від 
доведених лімітів загального фонду та 
економічної ситуації в державі.

Кадри вирішують усе…

— Підготовка кадрів вищої кваліфіка-
ції — докторів і кандидатів наук — важ-
ливий чинник розвитку університету, 
ознака рівня професійного потенціялу 
у забезпеченні якости освіти, рівня ін-
теграції освіти і науки та рівня наукових 
досліджень університету, — відзначив 
доповідач проректор з наукової роботи 
професор Зорян Піх. — Разом із прийнят-
тям Програми розвитку університету 
до 2020 року, в якій були сформовані 
завдання Львівської політехніки на де-
сятирічну перспективу, Вчена рада ухва-
лила „Комплексну програму підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів 
до 2011 — 2015 роки“.

Зорян Григорович проаналізував стан 
виконання програми за 2011 рік, сформо-
ваної на основі планів науково-навчальних 
інститутів, ефективність використання 
аспірантури, забезпеченість інститутів 
кадрами вищої кваліфікації, підготовку 
докторів і кандидатів наук, ефективність 
використання наукового потенціялу, ро-
боту спеціялізованих вчених рад, і доповів 
членам Вченої ради про плани підготовки 
наукових кадрів у поточному році.

Унеможливити випадки 
ігнорування наказів ректора
— Одним із головних завдань у Львів-
ській політехніці є забезпечення без-
печних умов праці, виконання Колектив-
ного договору у частині охорони праці 
та гарантування виконання приписів 
контролюючих органів, — сказав у своїй 
доповіді проректор Богдан Моркляник. 
— Тримаючи на постійному контролі ці 
питання, відповідні служби регулярно 
перевіряють усі навчально-наукові інсти-
тути, студентське містечко, господарську 
частину та служби університету.

Відзначивши все позитивне, що було 
зроблено торік, доповідач наголосив і на 
тих питаннях, які вимагають негайного 
вирішення. Зокрема, підрозділам необ-
хідно рекомендувати активних людей у 
добровільні помічники, які разом із від-
повідними службами мають слідкувати 
за дотриманням умов безпеки праці, 
звести до мінімуму травматизм, уне-
можливити випадки ігнорування наказів 
ректора, на належному рівні підготувати 
гуртожитки до Евро-2012, створити від-
повідні пожежні системи тощо. Прорек-
тор відзначив також, що було б доцільно 
створити у межах служби пожежної 
безпеки підрозділ, який би комплексно 
і якісно вирішував завдання із встанов-
лення та забезпечення надійної роботи 
охоронно-пожежної сигналізації.

Катерина ГРЕЧИН

[СтУдІї]

→ Закінчення. Початок на 3 с.

з головної зали

Перше засідання у високосному році

На виконання ухвали науково-технічної ради Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ від 

23.11.2011 р. (протокол № 11/2) наказом № 101-2-10 від 
30.12.2011 року внесено зміни у Положення про щорічний 
конкурс „Кращий молодий науковець року“ Львівської 
політехніки. Відповідно до цих змін, найкращих молодих 
науковців року визначатимуть у кожному навчально-
науковому інституті. 

Перший етап конкурсу триватиме до 15 лютого — до 
цього часу голова секції РМВ кожного інституту подає на роз-
гляд вченої ради свого інституту протокол засідання секції 
з переліком претендентів на звання найкращого молодого 
науковця та пакети їхніх документів. До 1 березня вчена 
рада кожного інституту має визначити одного переможця. 

Інформація про нове Положення — на http://rmv.lp.edu.ua/ 
betterlp.htm.

коротко

Українські університети покра-
щили свої позиції у рейтингу 
Webometrics. Зокрема, Київський 
політехнічний інститут піднявся 
з 1325 на 957 місце у загальній 
таблиці університетів світу, а 
Львівська політехніка замість 
1738 отримала 1248 місце. Зага-
лом у переліку дванадцяти тисяч 
університетів з усього світу — 
325 українських вишів. Також 
Київський політехнічний інститут 
та Львівська політехніка ввійшли 
у Топ-100 університетів Східної 
Европи (Top Eastern Europe).

Студентський уряд та профком 
студентів ЛНУ ім. І. Франка 
спільно зі студентською радою 
Львова за круглим столом об-
говорили всі три проєкти Закону 
України „Про вищу освіту“. 
Про це повідомив прес-центр 
ЛНУ. Після виступів та дис-
кусій студенти запропонували 
власні зміни, які варто внести у 
зазначені проєкти. За результа-
тами засідання круглого столу 
буде ухвалено резолюцію, яку 
відправлять авторам законопро-
єктів та у Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України.

Станом на 2 лютого у Львівській 
області на участь у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні 
зареєструвалось понад 17 тис. 
абітурієнтів. Про це повідомила 
директор Львівського реґіональ-
ного центру оцінювання якости 
освіти Лариса Середяк. За її сло-
вами, минулоріч у цей же період 
кількість листів, що надійшли до 
Центру, була приблизно такою 
ж самою. Цього року реєстрація 
на ЗНО триватиме до 20 лютого. 
Тестування у зв’язку з проведен-
ням Евро-2012 триватимуть з 15 
травня до 7 червня.

За матеріялами інформаґенцій

до уваги молодих науковців

Переможців конкурсу назвуть у березні
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Щоправда, на науково-
технічну раду, яка визначає 
(за рейтинговими оцінка-
ми) переможців конкурсу 
ґрантів для молодих на-
уковців Львівської політех-
ніки, вплинув не сильний 
мороз, а результати праці. 
Асистент кафедри теплога-
зопостачання та вентиляції 
ІБІД Степан Шаповал уже 
подавав свою роботу на 
здобуття гранту, але саме 
цього року його проєкт 
„Енергоефективні будівлі 
із використанням альтер-
нативних джерел енергії“ 
став одним із п’яти, які 
вибороли ґрант Львівської 
політехніки.

― Степан зробив роз-
відку, порівняв, з якими 
здобутками виграли гранти 
в попередні роки, допра-
цював. Це принесло йому 
подвійну користь: і грант 
виграв, і допомогло в підго-
товці до завершення канди-
датської дисертації, — пояс-
нює науковий керівник мо-
лодого науковця, завіду вач 
кафедри ТГВ доцент Орест 
Возняк. — Він захистив кан-
дидатську дисертацію через 
пів року після закінчення 
аспірантури.

В науку, як і в переможці 
конкурсу грантів, Степан 
Шаповал потрапив не „зі 
старту“: після закінчення 
університету він встиг по-
працювати проєктантом, 
потім у Львівгазі. Але ще з 
4 курсу він вподобав і за-
няття наукою, і той колектив 
науковців, який працює на 
кафедрі ТГВ, тому з радістю 
повернувся у стіни Політех-
ніки. Здобувши практичний 
досвід поза межами універ-
ситету, молодий фахівець 

одразу погодився на пропо-
зицію Ореста Возняка всту-
пати до аспірантури — за-
лишив роботу й повернувся 
до науки:

― До наукової робо-
ти, ще в студентські роки, 
мене залучив Орест Тара-
сович, який був керівником 
моєї магістерської роботи. 
Але робота теж допомогла 
мені набратись практичного 
досвіду і визначитись, що 
нау ка таки мене цікавить. 
Звісно, й на роботі вже були 
певні перспективи. Та я не 
шкодую. Тут я відчуваю по-
стійні зміни, є куди рухатись, 
на кого рівнятися. 

Проаналізувавши на-
укові розробки, літературу 
у сфері енергоощадности 
та альтернативних джерел 
енергії, до того ж не лише в 
Україні, а й за кордоном, об-
рали комплексний підхід до 
енергоефективних будівель.

― За кордоном, в Евро-
пі боротьба з залежністю 
від чужих енергоресурсів 
набула актуального зна-
чення кількадесят років 
тому, треба мати свої, аль-
тернативні — поновлю-
вальні, — розповідає Орест 
Тарасович. — Тому й для 
нас це актуальна тема. Але 
якщо в Европі використо-
вують дороговартісне об-
ладнання, роблять дорогі й 
енергомісткі системи, нам 
працювати у такому напрямі 
немає сенсу. Ми хотіли зна-
йти альтернативні джерела 
енергії, доступні кожному 
пересічному мешканцеві 
України. Якщо скориста-
тись економічним терміном 
„питома вартісна одиниця“, 
то у наших розробках вона 
оптимальна.

Науковці ретельно ви-
вчили літературу, інтернет-
джерела, досвід инших на-
уковців тощо. Порівнявши 
всю інформацію, вирішили, 
що для України оптималь-
ним альтернативним дже-
релом енергії є сонячна.

― Ще раніше у нас на ка-
федрі працювала Олексан-
дра Дацько (зараз вона пра-
цює на кафедрі техногенно-
екологічної безпеки в ІХХТ). 
Вона свого часу займалась 
сонячними колекторами. 
Ми з Орестом Тарасовичем 
зустрілися з Олександрою 
Сергіївною, обговорили з 
нею багато нюансів. Вона 
теж внесла великий вклад 
у наші розробки, як і профе-
сор Мирослав Саницький, 
який підтримав і допоміг у 
розвитку цього напряму, — 
із вдячністю згадує Степан 
Шаповал.

Іноземні сонячні колек-
тори дуже дорогі (дорогі 
матеріяли — мідь, скло 
з різними селективними 
покриттями, перевезен-
ня, розмитнення, монтаж). 

Тому середньостатистичний 
житель України не може 
собі дозволити таку систе-
му, яка коштуватиме 10 — 
20 тисяч евро й окупиться за 
20 — 30 років. Тому науковці 
вирішили робити все самі, 
зі своїх матеріялів. А потім 
комплексно досліджувати, 
як усе це працює. Адже одна 
справа — робота системи 
в лабораторних умовах, 
инша — в натурних. Крім 
цього, якщо, скажімо, вико-
ристовувати енергоощадні 
технології в будинку, де 
великі енерговтрати (стіни 
не утеплені, старе проєк-
тування), — дуже малий 
коефіцієнт корисної дії.

― Почали з того, що ви-
готовили свій плоский со-
нячний колектор — спаяли з 
міді, — розповідає молодий 
науковець. — Ми не корис-
тувались чиїмось зразком, а 
простудіювали всю доступну 
літературу, вибрали і змо-
делювали (за допомогою 
програм MathCAD, Matlab 
Simulink і SolidWorks) най-
більш оптимальні конструк-

[СтУдІї]
молода наука

Мрія — побудувати  
енергоефективне містечко

Тема використання альтернативних джерел енергії та 
енергоощадність в останні роки дедалі частіше стає 

популярною. Особливо активно її обговорюють перед 
кожним подорожчанням російського газу для України. 
А цьогорічна зима, яка донедавна здавалась дуже лагід-
ною, в останні два тижні знову примусила міркувати про 
альтернативні джерела енергії.
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тивні розміри. Після цього 
виготовили такий сонячний 
колектор, коефіцієнт корис-
ної дії якого в натурних умо-
вах сягав близько 80% без 
ніяких додаткових селек-
тивних покриттів, а вартість 
була приблизно в 2,5 нижча, 
ніж імпортного аналога.

Випробування вирішили 
проводити в лабораторних 
умовах, позаяк в натурних 
умовах складно забезпечи-
ти постійне сонячне випро-
мінювання, инші чинники. 
Після тривалих пошуків 
необхідних приладів назби-
рали першу базу, створили 
в лабораторії реальну уста-
новку, не модель. Науков-
ці досліджували систему, 
вдосконалювали, знайшли 
оптимальну форму соняч-
ного колектора для підігріву 
води. Мають патенти на ко-
рисну модель. Такі системи 
користуються попитом.

― Наприклад, ми роз-
робляли таку систему для 
одного приватного замов-
ника. Вона мала окупитись 
за 3 — 4 роки, а за кожен 
рік власник мав економити 
приблизно 20 тисяч при 
оплаті газу. Правда, він не 
був реалізований. Зате я 

використав ті економічні 
розрахунки в дисертації, — 
каже Степан Шаповал. — 
Крім цього, ми встановили 
нашу систему для сонячного 
теплопостачання оздоров-
чого табору „Орлятко“ у 
м. Теребовля підприємства 
„Рокс-Львів“ профспілкової 
організації Львівської заліз-
ниці. В них уже був бойлер, 
залишилося поставити не-
дорогі ефективні колекто-
ри нашого виробництва і 
систему автоматики, це все 
об’єднати.

І вдома у батьків науко-
вець поставив колектори, 
проводив там натурні до-
слідження, а заодно еко-
номив енергію. Ті колекто-
ри давали щодня з метра 
квадратного приблизно 70 
літрів гарячої води (50-55 
градусів). Така система обі-
йдеться людині до 1000 до-
ларів, при цьому даватиме 
225 літрів гарячої води, тому 
швидко себе окупить.

Загалом, розроблена 
комбінована система соняч-
ного теплопостачання дає 
змогу збільшити середню 
теплову потужність соняч-
них колекторів за день до 
26%, а з секційним баком-

акумулятором для термо-
акумуляції можна отримати 
на 11% більше теплової 
енергії та розширити час 
ефективної роботи на 40 
хвилин. При використанні 
цієї системи на потреби га-
рячого водопостачання за-
ощаджується до 25% енергії 
за рік (при терміні окупності 
до 7 років).

Зараз, коли Степан ви-
грав грант, в лабораторію 
планують закупити необхід-
не для дальших досліджень 
обладнання, цифрові при-
лади тощо. Крім Ореста Воз-
няка та Степана Шаповала, в 
науковій групі працює аспі-
рантка Мар’яна Касинець та 
старший викладач Христина 
Миронюк.

Зокрема, науковці про-
понують встановлювати на 
перекриттях будинків (під 
час їх реконструкції) тепло-
обмінники, які поглинати-
муть теплову енергію для 
підігріву води, її собівартість 
буде незначна.

― На перспективу може 
бути й обігрів приміщень. 
Але в наших умовах це не-
реально, — розвіює Степан 
поширений міф. — І коли 
хтось це обіцяє, то він про-

сто дурить замовників. Для 
опалення сонячною енер-
гією потрібна дуже велика 
площа колектора, напри-
клад, для опалення будинку 
площею 100 метрів квад-
ратних потрібен колектор 
такої ж площі. Очевидно, 
взимку ті колектори дадуть 
економію 30 — 40%, але що 
вони робитимуть влітку? Це 
неефективне вкладення ко-
штів. Можна говорити про 
сезонні акумулятори, але 
це — майбутнє.

Ще одна ідея, про яку 
вже говориться кілька ро-
ків, — побудова енергоефек-
тивного будинку з альтерна-
тивним енергозабезпечен-
ням у співпраці з кандида-
том технічних наук Василем 
Багрійчуком з Інституту 
пасивного будівництва. У 
планах — будівництво біля 
Львова енергоефективного 
молодіжного містечка.

Формула успіху молодо-
го науковця дуже проста: 
треба визначати мету і чітко 
до неї йти. Які б не були 
завади, їх треба долати і 
багато працювати, а також 
бути вдячним усім, хто до-
помагає.

Тетяна ПАСОВИЧ

Освіта в Канаді

Вперше в Україні в межах европей-
ського туру представників провід-

них канадських навчальних закладів 
Посольство Канади презентує вистав-
ку „Освіта в Канаді“.

У Львові з 16 провідними канад-
ськими університетами, коледжами, 
школами та мовними закладами, 
якість програм яких визнана урядом 
Канади, можна буде ознайомитися 22 
лютого (з 16 до 20 години) та 23 лютого 
(з 14 до 18 години) у ТЦ „Опера Па-
саж“( проспект Свободи, 27, 4 поверх).

Відвідувачі матимуть можливість 
ознайомитися з системою освіти Кана-
ди, з освітніми програмами для різних 
вікових категорій, з програмами для 
молоді „Міжнародний досвід Канади“, 
одержати індивідуальні консультації 

від представників провідних канад-
ських навчальних закладів, поспілку-
ватися зі співробітниками Посольства 
Канади.

Кількість місць обмежена. Необ-
хідно попередньо зареєструватися на 
сайті www.educanada.com.ua.

У межах виставки для зареєстрова-
них відвідувачів у Києві 26 лютого буде 
проведено унікальний захід — Візовий 
семінар. Його учасники матимуть наго-
ду дізнатися про умови отримання до-
зволу на навчання, вимоги до оформ-
лення документів для подачі у візовий 
відділ, часові рамки розгляду справи. 
У межах семінару також буде висвіт-
лено можливості працевлаштування 
під час навчання та після отримання 
канадського диплома. Окрему увагу 
приділено унікальній імміґраційній 
програмі для випускників канадських 
вишів.

На навчання — до Литви

Міністерство освіти і науки Литов-
ської Республіки оголосило кон-

курс на отримання ґранту на навчання 
у вищих навчальних закладах Литви 
за ступенями бакалавр та маґістр.

27 студентів з України можуть нав-
чатися у вишах Литви без оплати за 
навчання, але самостійно оплачуючи 
проїзд, проживання й перебування в 
Литві. Зацікавлені громадяни України 
можуть звернутися з документами 
безпосередньо до вказаних навчаль-
них закладів (перелік, а також додатко-
ву інформацію можна отримати у від-
ділі міжнародних зв’язків Львівської 
політехніки — кімн. 342 гол. корпусу): 
до Вільнюського університету — до 1 
травня 2012 року, до инших вишів — 
до 13 липня 2012 року.

Відділ міжнародних зв’язків інформує
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― Це початковий курс логіки, він уні-
версальний і підходить для студентів 
будь-яких напрямів підготовки, — роз-
повідає про підручник в.о. завідувача 
кафедри історії України та етнокомуні-
кації Львівської політехніки професор 
Ігор Дуцяк. — Виклад лекційного 
матеріялу я намагався зробити мак-
симально доступним і зрозумілим. 
А от додатки до кожної теми трішки 
складніші; це матеріял для самостій-
ного опрацювання та поглиблення 
знань. Тут також є „про логіку серйозно 
і не зовсім“, алегоричні зображення 
логіки з відповідними коментарями 
тощо. І, звичайно, питання та вправи 
для самоконтролю. Для зручности — 
тематичний і алфавітний покажчики.

Підручник має свою специфіку: 
я намагався подати те, як за допо-
могою певного формального апарата 
можна змоделювати абстрактне, 
тобто виконуване шляхом мовлен-
ня, людське мислення. Це не тільки 
роз’яснено на сторінках книжки, але 
й докладніше — у текстовому до-
датку на компакт-диску. Більше того, 
диск містить програмний продукт, 
в якому зреалізовано низку поши-
рених способів міркувань. Над цим 
програмним продуктом я працював 

десь чотири-п’ять років, використав 
ліцензійне програмне забезпечення. 
Програму я назвав „Луллій“ — це ім’я 
каталонського монаха, який першим 
розробив комбінаторну систему для 
генерування речень, відтак — нових 
знань. Електронна модель цієї системи 
також є на диску.

Електронний додаток не дублює 
зміст підручника. Зокрема містить 
навчальні програми: демонстрація 
технології виконання вправ, автомати-
зоване виконання пізнавальних задач, 
самоконтроль знань, хрестоматію і 
бібліотеку видань з логіки (відповід-
но до лекцій), логічну гру. Наприклад, 
під час самоконтролю знань ви самі 
обираєте завдання, програма генерує 
ваші відповіді у вигляді речень, пере-
віряє, видає результат. У „бібліотеці“ 
є 69 видань: переклади (наприклад, 
Георгія Кониського, Стефана Яворсько-
го), навчальні видання, монографії, 
дисертації (на їхнє використання я 
отримав авторські дозволи). Ці тексти 
— у pDF-форматі, тож файли можна за-
вантажити на власний комп’ютер. Крім 
навчальних програм, на диску є блок 
із вправами для контролю знань. Усе 
максимально візуалізовано, зокрема 
й портретами відомих логіків.

На компакт-диску чимало тек-
стових додатків: науково-популярні 
нариси з історії логіки, технологія ви-
конання силогістичних та індуктивних 
виводів, анекдоти про логіку і їхній 
аналіз тощо. Думаю, цікавою для чи-
тача буде добірка алегоричних зобра-
жень логіки: змія, дракон, собака чи 
сова, філософія і сім вільних мистецтв 
(серед яких логіка), образ жінки, рідше 
чоловіка, мислителя (роз’яснено й під-
стави для формування цих алегорій). 
Передбачено й бонуси: за перемогу 
у грі — фотографії (пейзажі Львова, 
Карпат і т. д.), за правильні відповіді на 
запитання у контролі знань — зобра-
ження листівок відомих українських 
художників (Амвросія Ждахи, Олени 
Кульчицької та ин.). Наскрізним, як не 
важко помітити, став образ Львова (бо 
люблю наше місто!) й сови як одного 
із символів логіки.

Записала Ірина ШУТКА

Розпочинаємо цикл публікацій про наукові ви-
дання, які перемогли у конкурсі на найкращу 

монографію, посібник і підручник у Політехніці за 
2011 рік, устами їхніх авторів

Дуцяк Ігор. Логіка.  
Підручник. — К.: Знання, 2010. —  
406 с.+ компакт-диск.

[СтУдІї]
наш календар

15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
9.02.1918 — підписано Берестейський 
мир, за яким Німеччина, Австрія, Ту-
реччина та Болгарія визнали Україну 
самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, ви-
датний учений, дослідник Слобiдської 
України.
9.02.1937 — помер український пись-
менник Юлiян Опiльський (справжні 
ім’я та прізвище Юрій Рудницький).
9.02.1963 — прибув до Риму після 
вісімнадцятилітнього ув’язнення ми-
трополит Йосип Сліпий.
10.02.1896 — народився Василь Виши-
ваний (справжні ім’я та прізвище Віль-
гельм фон Габсбурґ), український поет, 
який загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1898 — народився Бертольд 
Брехт, німецький письменник.
10.02.1900 — створено першу в Україні 
політичну партію — Революційну укра-
їнську партію (РУП), засновником якої 
був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самiйло 
Величко, український козацький літо-
писець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин, 
український композитор i письменник, 
громадський діяч. 
11.02.1989 — у Києві відбулася Установ-
ча конференція Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеу-
країнське товариство „Просвіта“).
12.02.1871 — народився Лесь Марто-
вич, український письменник i громад-
ський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир 
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували 
Ольгу Басараб, члена Української Вій-
ськової Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори 
до першого сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Георгiй Кониський, 
український письменник, церковний i 
культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, 
український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Симе-
нон, французький письменник, автор 
детективних романів.
13.02.1942— розпочалося примусове 
вивезення українського населення з 
окупованих територій на роботу до 
Німеччини.
14.02.1897 ― помер Пантелеймон 
Куліш, український громадський діяч, 
письменник, історик, етнограф.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров 
видав у Львові „Апостол“ — одну з 
найдавніших, відомих на території 
України книг.
15.02.1979 ― помер Павло Шандрук, 
головнокомандувач УНА.

анотація від автора

Побачити логіку
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Вже понад 40 років ми-
нуло з того часу, як 

Орест Вовк, випускник ка-
федри автоматизації те-
плоенерґетичних процесів 
теплотехнічного факульте-
ту Львівської політехніки 
отримав диплом інженера-
теплоенерґетика з автома-
тизації. Нині він –— голова 
правління/президент ПРАТ 
“Компанія Ензим”, заслу-
жений працівник промис-
ловости України. 

— Оресте Володими-
ровичу, що найбільше 
запам’яталося зі сту-
дентського життя?
— Те, що були молоді, спра-
глі життя. А до того, бачили 
перед собою чітку перспек-
тиву роботи за фахом. І ще 
— надзвичайно вимогливий 
викладацький склад: склас-
ти сесію без ґрунтовних 
знань було просто нере-
ально.

— Як склалася Ваша по-
дальша доля?
— Коли мене, замість скеру-
вання на теплову чи атомну 
електростанції, розподі-
лили в трест спирту та го-
рілки Львівської области, я 
сприйняв це дуже боляче. 
Втішав себе тим, що після 
трьох обов’язкових років 
все ж повернуся до великої 
енерґетики. У середовищі 
управлінських зубрів, які ке-
рували 15-ма спиртовими і 
кількома горілчаними заво-
дами, я отримав величезну 
практичну базову підготов-
ку, про яку не прочитаєш у 
книжках. А за три роки вза-
галі забув про свої амбітні 
плани і пропрацював у трес-
ті майже два десятиліття: 
старшим інженером, голов-
ним енерґетиком, началь-
ником виробничого відділу. 
1989 року мене несподівано 
„тимчасово“ „кинули“ на 
найвідсталіший не лише в 
нашому об’єднанні, а й в 

усій харчовій галузі Львів-
щини, дріжджовий завод, 
який увійшов в об’єднання 
спиртової промисловости. 
До цього там за вісім років 
змінилося вісім директорів. 
Тоді я й близько не здо-
гадувався, що з цього мо-
менту моя підприємницька 
кар’єра почне рости, як на 
дріжджах...

В липні 1994 року, після 
роздержавлення дріжджо-
вого заводу, було створено 
ЗАТ „Ензим“. Ми комплек-
сно модернізували під-
приємство, повністю авто-
матизували виробничий 
процес, впровадили нові 
технологічні лінії провід-
них компаній світу. Нині 
наша компанія гідно пред-
ставлена на европейсько-
му дріжджовому ринку. 
А ще — можемо собі до-
зволити інвестувати кошти 
в нові проєкти, зокрема, у 
будівництво заводу ТзОВ 
„Кормотех“ — єдиний за-
вод із виробництва кормів 
для домашніх тварин під 
торговими марками „Гав!“, 
„Мяу!“ і „Клуб 4 лапи“. В на-
шому активі — інвестицій-
ний проєкт з виробництва 
вітчизняних інгредієнтів 
для хлібопечення і конди-
терської справи, інформа-
ційний центр хлібопечен-
ня „Хлібний Дім“. Маємо 
очисні споруди, яких нема 
не те що в Україні, а навіть 
в Европі. Цей проєкт просто 

унікальний: на першій стадії 
очищення виділяється біо-
газ — метан, якого є достат-
ньо для отримання теплової 
енерґії. Це дасть нам змогу 
в майбутньому цілком від-
мовитися від використання 
природного газу. На друго-
му етапі очищення стоків 
заводу отримаємо мул, зне-
воднивши який, одержуємо 
органомінеральні добрива. 
Одне слово, нинішній „Ен-
зим“ вважаю своїм най-
більшим здобутком у житті. 

— Незважаючи на цю очис-
ну споруду, при рознесенні 
по місту чергових „парфу-
мів“, „Ензим“ згадати не 
забувають…
— Промислові стоки підпри-
ємства проходять часткову 
очистку та транспортуються 
безпосередньо на міські 
очисні споруди герметич-
ним колектором. Проте, 
дехто намагається зробити 
„Ензим“ офірним цапом 
міських екологічних про-
блем, що не вирішуються 
роками. Автори цих „сенса-
цій“, мабуть, не знають, що 
на Заході дріжджові заводи 
також скидають свої біоло-
гічні стоки в очисні споруди 
міста, і саме вони сприя-
ють очищенню природним 
способом инших відходів. 
Через це, до прикладу, у 
Німеччині такі підприємства 
навіть не платять місту за 
свої стоки, бо очисні спо-
руди надають їм пільгові 
умови. Можливо, і ми ко-
лись доживемо до такого 
европейського розуміння 
підтримання екобалансу.

— Як член правління Асоці-
яції випускників Львівської 
політехніки, чим планує-
те прислужитися рідній 
альма-матер?
— У нас працює 92 випус-
кники Політехніки, з них 16 
— власне, зі спеціялізацією 
теперішнього ІХХТ. Зараз 

це переважно висококласні 
спеціялісти. „Ензим“ є до-
брою базою для здобуття 
практичних навичок для 
студентів і випускників По-
літехніки, тож надаю цю 
можливість щорічно, хоча 
більшість з них не виявля-
ють бажання працювати у 
нас. Невтішний факт: нині 
школа практичного навчан-
ня студентства ледь існує. 
Складається враження, що 
ні держава, ні виші не заці-
кавлені в забезпеченні сту-
дентів місцями проходжен-
ня практики, а випускників 
— робочими місцями. Для 
приватних підприємств з 
мінімальною плинністю ка-
дрів, зокрема, й нам — це, 
зазвичай, лише додаткові 
затрати, на які йдеш лише 
з патріотичних міркувань.

— Як відновлюєте сили, 
адже робота забирає ба-
гато сил, енергії і, зре-
штою, нервів? 
— Коли робота — улюблена 
справа, вона більше додає 
сил, ніж забирає. Це, власне, 
про мене. Щодо відпочин-
ку, то в мене , як і в кожної 
людини, з віком хобі зміню-
ється. Раніше це були ганд-
бол, футбол, гірські лижі, 
тепер — вкладення коштів 
у реставрацію архітектурних 
перлин Львова та найбільша 
радість кожного дідуся — 
спілкування з онуками.

— Ваші побажання сту-
дентам Політехніки…
— Навчання в університеті 
— лише початок. Хочете 
досягти мети — доведеться 
вчитися все життя.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

Автор висловлює подяку за 
допомогу в організації ма-
теріялу директору з кадро-
вих питань ПРАТ „Компанії 
Ензим“ Розі Бурко.

родом з політехніки

Орест Вовк: „Ензим“ вважаю своїм  
найбільшим здобутком у житті“
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Йосип Сліпий — знакова постать, не лише в історії Української греко-католицької церкви, але й в історії 
України. Цього місяця виповнюється 120 років відтоді, як у селі Заздрість на тернопільщині в багатодітній 

родині на світ з’явився майбутній Патріярх УГкЦ

[САд НЕтАНУЧих СкУЛьПтУР]

У Львові

Початкову освіту Роман Ко-
берницький (таке справжнє 
ім’я і прізвище Патріярха) 
здобув у рідному селі, по-
тім з відзнакою закінчив 
Тернопільську семінарію. В 
1911 році вступив до духо-
вної семінарії у Львові. Тут 
зустрівся з Митрополитом 
Андреєм Шептицьким, який 
допоміг здібному юнакові 
поїхати на навчання в Ав-
стрію, до Інсбрука. Та життя 
Йосипа Сліпого було тісно 
пов’язане зі Львовом:

— Після навчання в Ін-
сбруці та Римі кардинал 
Йосип Сліпий захищає док-
торат, стає професором до-
гматичного богослов’я у 
Львівській семінарії. З 1926 
року — ректор Львівської 
духовної семінарії, яку зго-
дом реорганізував у Греко-
католицьку богословську 
академію. Був редактором 
і керівником низки релігій-
них видань, брав участь у 
наукових конференціях та 
з’їздах. Крім цього, цікавив-
ся українським мистецтвом, 
створив музей церковних 
мистецтв при богословській 
академії, а з 1926 року — 
член-куратор Українсько-

го національного музею у 
Львові. У 1935-му Митро-
полит Андрей Шептицький 
призначив Йосипа Сліпого 
соборним крилошанином, 
тобто співцем Архікате-
дрального собору Св. Юра 
й архідияконом Львівської 
митрополичої капітули. На-
ступного року Йосип Сліпий 
організував унійний з’їзд у 
Львові. Така різнобічна ро-
бота засвідчує, яким актив-
ним релігійно-громадським 
діячем він був, — розповідає 
голова Центру студентсько-
го капеланства Львівської 
Архієпархії УГКЦ, священик 
Богдан Грушевський.

Долаючи кордони

Сан священика Йосип Слі-
пий отримав у 1917 році. 
А на єпископа Митрополит 
Андрей таємно висвятив 
його під час першої радян-
ської окупації західноукра-
їнських земель. По смерти 
Шептицького Йосип Сліпий 
очолив Галицьку митропо-
лію. А в 1945 році в Крем-
лі вирішили „ліквідувати“ 
УГКЦ: Митрополита разом з 
иншими владиками, свяще-
никами, монахами було за-
арештовано, церква пішла 
у „підпілля“. Сліпий відбув 
багаторічне заслання у табо-

рах Сибіру та Мордовії. Нині 
в Харкові, на приміщен-
ні колишньої пересильної 
в’язниці, де він перебував 
у 1961 році, є пам’ятна та-
блиця…

— В умовах несвобо-
ди Йосип Сліпий проявляв 
незламність духу, як міг 
провадив УГКЦ. А після 
18 років заслання завдяки 
численним клопотанням 
відомих у світі діячів його 
звільнили і він отримав 
можливість до вільного про-
воду своєю церквою, але не 
в Україні, а за кордоном. У 
1963-му прибув до Рима. З 
того часу розгортає актив-
ну діяльність, спрямовану 
на створення і визнання 
у світі Патріярхату Укра-
їнської греко-католицької 
церкви, — він дав поштовх 
розвитку УГКЦ до патріярхії і 
в цьому його велика заслуга. 
Також намагався пожвавити 
релігійне, громадське життя 
української діяспори. За-
вдяки цій подвижницькій 
роботі у Римі побудовано 
Собор Св. Софії, придба-
но і відновлено парафі-
яльний храм Жировицької 
Матері Божої, засновано 
Український католицький 
університет Св. Климен-
та, монастир о. Студитів 
у Кастель-Гондольфо біля 

Рима, налагоджено видав-
ничу роботу, — зазначає 
студентський капелан.

Йосип Сліпий зробив 
революційний крок у справі 
надання УКГЦ статусу па-
тріярхату. І хоч українська 
церква так і не отримала 
бажаного статусу, все ж 
Другий Ватиканський Собор 
(середина 1960-х) зафіксу-
вав право УГКЦ мати його, 
а Папа Римський Павло Vi 
удостоїв Йосипа Сліпого 
найвищого — патріяршо-
го — сану.

У світі науки

Патріярх проявив себе і як 
учений-богослов. Йому на-
лежать праці з догматичної 
теології, історії УГКЦ, на еку-
менічну тематику. Він орга-
нізував Богословське науко-
ве товариство, Український 
католицький університет 
Св. Климента. За наукову ро-
боту його обрано почесним 
членом Наукового товари-
ства ім. Т. Шевченка, дій-
сним членом Тіберійської 
академії в Римі, членом 
Папської академії Св. Томи. 
Крім того, був почесним 
доктором Українського віль-
ного університету та різних 
університетів США і Канади.

Богдан Грушевський 
каже, що для нього Йосип 
Сліпий є „взірцем доброго 
душпастиря. Це велетень 
духу, який мав стійку і не-
похитну життєву позицію, 
знав, що має осягнути в 
цьому житті та розумів пер-
спективу майбутнього (і 
не тільки земного майбут-
нього). Важливо, наскільки 
можемо, зрозуміти досвід 
цієї людини, а відтак і те, як 
маємо діяти сьогодні“.

Ірина ШУТКА

великі українці

Йосип Сліпий — знакова постать  
в історії України

[•] Меморіяльна таблиця Йосипу Сліпому на будівлі колишньої 
в’язниці у харкові, де Патріярх перебував у 1961 році. 
Автор — харківський скульптор Олександр Рідний
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Інститут громадського лідерства 
запрошує на навчання енерґійну, 

ініціятивну та комунікабельну мо-
лодь, яка займається громадською 
діяльністю чи прагне це робити в май-
бутньому. Саме в цій організації навча-
ються лідери громадських об’єднань, 
активна молодь Львова та инших міст 
України. Навчання проводять профе-
сійні тренери, викладачі, почесні гості 
та команда Інституту громадського 
лідерства. Ті, хто успішно завершує 
курс навчання, отримує диплом про 
присвоєння кваліфікації „Маґістр гро-
мадського адміністрування“ (Master of 
public Administration). 

Базовий курс Інституту громад-
ського лідерства дає можливість 
розкрити свій лідерський потенціял; 
навчитися розробляти і реалізовувати 
громадські проєкти; отримати інфор-
мацію та консультаційну підтримку 
професіоналів; втілити в життя цікаві 
ідеї; познайомитись із цікавими та 
успішними людьми; знайти одно-
думців для спільної роботи на благо 
українського суспільства; зробити 

впевнений крок у майбутнє з подачі 
зіркових тренерів-практиків та ви-
кладачів, що забезпечать арсеналом 
нових знань, вмінь та навичок.

Тривалість навчання — два семе-
стри: весняний та осінній. Заняття від-
буваються чотири дні на тиждень по 
дві з половиною години: понеділок, 
вівторок, середа, четвер (18.45 ― 
21.15 год.). 

Для вступу на „Базовий лідер-
ський курс“ потрібно надіслати ан-
кету вступника на електронну адресу  
blk@ihl.org.ua до 18 лютого цього року 
включно та пройти співбесіду. 

Шанси на зарахування в Інститут 
громадського лідерства підвищать 
рекомендація на навчання від членів 
керівного апарату громадських орга-
нізацій, активних громадських діячів, 
випускників чи членів Інституту.

Додаткову інформацію можна дізна-
тися за телефонами: (093) 886-63-82 —  
керівник навчального відділу Богдан 
Чабан та (096) 674-31-81 ― заступник 
керівника навчального відділу Кате-
рина Котова.

коротко

Співорганізатора УВО, крайового про-
відника ОУН Юліяна Головінського 
перепоховають на Личаківському 
цвинтарі з найвищими військовими 
почестями. Відповідне клопотання 
Спілки офіцерів України 2 лютого 
підтримала постійна комісія з пи-
тань культури, історико-культурної 
спадщини, духовного відродження 
та засобів масової інформації ЛОР. 

На запрошення Львівської міськради 
та комісії у справах монашества 
УГкЦ 17 — 19 лютого до Львова 
завітає о. Ансельм Ґрюн — відомий 
християнський письменник, автор 
386 опублікованих книг. 17 лютого в 
церкві Пресвятої Євхаристії о. Ан-
сельм зустрінеться з молоддю міста 
та поговорить на тему „Сенс життя, 
як віднайти шлях до власної сутности, 
відкрити свою місію (призначення) у 
цьому світі?“, а 19 лютого відбудеться 
літургія в храмі Свщмч. Йосафата. 

документальний фільм „Служба без-
пеки ОУН. Зачинені двері“ режисера 
Віталія Загоруйка презентували 
7 лютого в києві. Консультативну 
підтримку у створенні стрічки надали 
Центр досліджень визвольного руху 
та Галузевий державний архів СБУ. У 
зйомках фільму взяли участь члени 
товариства „Пам’ять“.  

Голова ЛОР Олег Панькевич обговорив 
із завідувачем Музею національно-
визвольної боротьби у Львові 
Володимиром Бойком можливість 
створення окремого розділу екс-
позиції музею — зразка криївок та 
бункерів УПА. У будівлі сторожової 
вежі із підвальними приміщеннями 
(поруч з музеєм) планують облашту-
вати зразки криївок з використанням 
в експозиції меблів, зброї, друкар-
ського приладдя, радіопередавачів, 
медичних інструментів, предметів 
побуту, виставити плани побудови 
криївок, фото та документи. 

до 70-річчя вбивства гітлерівцями 
відомої української поетки Олени 
теліги у Національному музеї-
меморіялі „тюрма на Лонцького“ 
5 лютого відбувся вечір її пам’яти. 
Патріотку та її побратимів з ОУН 
пом’янули виставою „Або-або“, яку 
актори театру ім. М. Заньковецької 
відтворили в автентичних декораці-
ях в’язничного простору. 

За матеріялами інформаґенцій

для енерґійних та ініціятивних

Стань досвідченим лідером!

Молодіжне об’єднання „ГРАНІТ“ 
завжди відрізняється своїми 

ідейними і цікавими акціями. Вже 
від початку лютого молодь встигла 
провести ряд цікавих заходів, серед 
яких вшанування пам’яти полковника 
УПА Олекси Гасина, два „Снігових по-
боїща“ з веселими забавами та багато 
иншого.

Надалі гранітівці запланували не 
менш цікаві заходи. Зокрема, молодь 
12 лютого збереться в Міському палаці 
культури ім. Г. Хоткевича на бардів-
ський вечір „Пісні незламного духу“ 
з нагоди 83-ї річниці заснування ОУН. 
У програмі — виступ гурту „Залізний 
Хрест“, Андрія Хавунки, Святослава 
Бойка, Віталія Калініченка, Тараса 
Гривула. Також кожен охочий мати-
ме можливість зіграти на музичних 
інструментах та виконати патріотичні 
(авторські) пісні. Це буде добра на-
года насолодитися спілкуванням та 
надихнутися патріотичним настроєм. 

Початок вечора о 18 год. У вишиван-
ці — вхід вільний. 

Також до цієї річниці молодь приу-
рочує квест „Підпілля“, який відбудеть-
ся 11 лютого. Реєстрація на гру розпо-
чнеться з 12.00 біля входу у львівську 
ратушу. Старт квесту о 12.30. З ма-
теріялами гри можна ознайомитися 
на сайті „ГРАНІТу“ — mogranit.org.ua,  
а зареєструватися за електронною 
адресою: granit@gmail.com (вказати 
свої контакти — телефон, емейл, назва 
команди, та капітана команди).

А наприкінці місяця (24 — 26 
лютого) „ГРАНІТ“ запрошує в подо-
рож у печери „Млинки“ та „Угринь“ 
(Тернопільщина). Це чудовий шанс 
не лише полазити поміж карстовими 
ущелинами, а й полюбуватися витво-
рами природи — кристалами. Більше 
про мандрівку та инші акції організації 
можна довідатися на сайті організації.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

З „ГРАНІТом“ — цікаво, весело, 
корисно
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Захоплення, яке стало 
стилем життя

— До „Пласту“ я потрапив з цікавости 
в дванадцятирічному віці, коли над-
звичайно хотілося пригод. Знайомий 
запропонував піти разом у гори, і ман-
дрівки мене захопили. Вже згодом 
почав відвідувати пластові сходини 
і незчувся, як „Пласт“ став частиною 
мого життя, — розповідає хлопець.

Окрім цікавого проведення часу 
(влітку — мандри, табори, восени — 
піші змагання, різноманітні вишколи), 
пластунів спонукають до саморозвит-
ку. Тут Андрій випробував себе у най-
різноманітніших сферах — мандри, 
скелелазіння, лещата та сноуборд, 
брав участь у найрізноманітніших 
тренінгах. Хлопець переконаний, 
що треба використати сповна кожну 
можливість, яку дає життя. 

— Свого часу на сходинах ми ви-
вчали різновиди релігій і субкультур. І 
це було дуже вчасно, бо шістнадцяти-
річним досить непросто визначитися 
зі своїми вподобаннями — хотілося 
всього і одразу. Так ми робимо і те-
пер, коли юнаки захоплюютья інтер-
нетом, комп’ютерами, — проводимо 
різноманітні вишколи, пов’язані з 
комп’ютерами, фотографіями та ві-
деомонтажем. Свої здібності кожен 
має можливість продемонструвати 
на щорічному Дні пластуна, — роз-
повідає Андрій. 

В організації пластунам наголо-
шують, що не треба обмежуватися 
лише волонтерською роботою, а 
думати про майбутнє. Молодь навча-
ють самоорганізовуватися, визначати 
пріоритети та розплановувати свій 
час. Андрій дотримується думки, що 
не можна забувати про жодну справу, 
і лише тоді будеш усе встигати.

„Пласт“ — це велика 
гра

„Пласт“, попри свою глибоку ідей-
ність, це велика гра. Юнакам і юнкам 
надзвичайно цікаво отримувати на-
шивки чи значки за зроблену роботу. 
Саме пластові відзнаки демонструють 
наскільки активною є людина і це не-
абияк мотивує молодь до розвитку і 
нових досягнень. 

― Коли дорослішаєш, то виникає 
відчуття, що мусиш віддати те, що 
в тебе вклали. Я вже три роки веду 
невеличкий гурток юнаків. Перш за 
все, намагався хлопчаків зацікавити, 
йдучи назустріч їхнім захопленням, — 
футбол, комп’ютери, біг, плавання… І 
так поступово вони стали командою. 
Лише тоді почав їх призвичаювати до 
чогось нового і посвячувати в традиції 
організації. Як казав відомий пластун 
Богдан Гаврилишин, коли ти вчиш, то 
й сам вчишся. Я в цьому переконався 
на власному досвіді. Часто юнаки 
мають надзвичайно цікаві погляди, 
запитання, думки, які кардинально 
різняться від твоїх і спонукують за-
думуватися, — зізнається молодий 
виховник. 

Головне — розставити 
пріоритети 

Вступивши до Політехніки, Андрій і 
надалі активно пластував. Зізнався, 
що досить непросто було поєднувати 
навчання, роботу і діяльність в органі-
зації, а для друзів і розваг взагалі не 
знаходив часу. Для того, аби встигати 
все, доводилося жертвувати сном. 
Через рік хлопець вирішив перейти в 
екстернатуру. 

― Спеціяльність, яку здобуваю 
на кафедрі захисту інформації, дуже 
корисна, зокрема для нашої держави, 
але наразі не актуальна. Дуже радий, 

що свої знання, які здобуваю в універ-
ситеті, можу застосовувати і в роботі, 
і в організації, і для саморозвитку, — 
каже він. 

Після обрання Андрія головою 
львівської станиці пластуни сформу-
вали свою бібліотеку. Найближчим 
часом планують розробити сайт львів-
ського осередку. Раніше львівський 
сайт визнали найкращим серед мо-
лодіжних організацій, але поступово 
він перетворився на офіційну сторінку 
цілої організації. Особливо багато 
роботи і часу, за словами хлопця, за-
раз потребує підготовка до 100-річчя 
„Пласту“. Але Андрій вважає, що 
головне — правильно розставити прі-
оритети, бо якщо всі будуть займатися 
лише святкуванням, то втратиться 
решта напрацювань.

Його життєвими принципами є за-
стосування знань і вмінь у всіх сферах 
діяльности. Також він намагається 
більше слухати, ніж говорити, бо 
вважає, що це добрий спосіб дізна-
ватися про нове. А джерело поповне-
ння знань Андрій вбачає у дискусіях. 
Окрім цього, завжди старається стави-
ти для себе значно вищі цілі, ніж може 
досягти, щоб в такий спосіб добитися 
необхідного. 

― „Пласт“― добрий старт у житті. 
Тут я навчився порядку в усьому і за-
вжди думати, чи зможе хтось инший 
цим скористатися, — додав мій спів-
розмовник. 

Андрій Котлячук, активіст „Плас-
ту“: Я був одним з виховників куреня, 
в якому ріс Андрій Пивоварчук. Не 
можу сказати, що в нього змалку про-
являлися лідерські здібності, але він 
послідовний у своїх ідеях і на нього 
можна покластися, завжди виконує 
обіцянки і дуже радо допомагає лю-
дям. Одним з прикладів альтруїзму 
хлопця є табір-експедиція „Вирій“, яку 
він від початків допомагає організо-
вувати, хоча не має ніякого стосунку 
до реставрації. Ставши очільником 
львівської станиці „Пласту“, Андрій 
приніс багато свіжих ідей. Йому пе-
редали станицю в досить поганому 
стані, бо попередня старшина деякі 
справи занедбала, а він намагається 
все відновити. 

Наталія ПАВЛИШИН

молодіжний лідер

Андрій Пивоварчук, третьокурсник екстернатури Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології 
Львівської політехніки вже понад десять років є активним пластуном, а в жовтні минулого року очолив 

львівську станицю цієї організації 

Коли вчиш инших, то й сам вчишся 
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Добра атмосфера в кімнаті — запорука 
успішного навчання

[МОЛОдІжНА ПОЛІтикА]

Без алкоголю та 
цигарок

Богдан (родом із смт. Підка-
мінь Бродівського району) 
отримує іменну стипендію 
Львівської облдержадмі-
ністрації, старостує в групі 
ПЦБ-31 і просто обожнює 
футбол. Василь (виріс у селі 
Яструбичі Радехівського 
району) найвищою цінністю 
вважає сім’ю, у людях понад 
усе цінує чесність та пере-
конаний, що в „здоровому 
тілі — здоровий дух“, тож 
щоденно займається спор-
том. Володимир (народився 
у с. Чепелі Бродівського ра-
йону) вільний від навчання 
час він присвячує своїй ді-
вчині, а метою його життя є 
самореалізація.

Познайомилися хлопці 
у вересні 2009 року, коли 
їх, трьох першокурсників, 
тимчасово поселили до 
санаторію-профілакторію, 
бо в гуртожитках не було 
вільних місць. Там вони 
прожили до нового року, а 
вже потім переселилися до 
гуртожитку № 5, де прожи-
вають і досі. Кажуть, що за-
питання жити надалі разом 
чи ні, навіть не виникало, бо 
вже звикли один до одного 
і подружилися. 

Хлопці не вживають ал-
коголю, лише в невеликих 

дозах на дні народження 
та у великі свята. В инші 
дні на алкогольні напої 
у хлопців табу. Щодо по-
ширеної нині серед сту-
дентів звички палити, то 
вони вважають її огидною 

і непотрібною. Своїх тю-
тюнозалежних друзів на-
магаються переконати, що 
це не лише марні витрати 
коштів, але й величезна 
шкода здоров’ю. 

Навчання — 
першочерговий 

пріоритет

Вступивши до Політехніки, 
кожен із юнаків чудово 
розумів, що вони приїха-
ли сюди вчитися. Богдан 
і Володимир щосеместру 

отримують підвищені сти-
пендії, а Василь, хоч і на-
вчається на платній формі, 
за рейтингом обганяє ба-
гатьох б’юджетників. Усі 
домашні завдання хлопці 
виконують разом. Якщо у 

когось виникає якась про-
блема, вирішують спільно. 
Оскільки хлопці одногруп-
ники, завжди допомагають 
один одному у засвоєнні 
навчального матеріялу, і 
стоять один за одного го-
рою у всіх ситуаціях. 

Побут зміцнює 
дружбу

За словами одного психо-
лога, у компанії трьох чо-
ловіків, які живуть в одному 
приміщенні, мінімум раз на 
тиждень має бути невелика 
сварка на побутовому рівні. 
Дійсно, хлопці зізнаються 
що конфлікти у них таки 
виникають, але вони не 
заходяться на цьому. Нав-
паки, намагаються робити 
висновки з кожної такої 
суперечки і не повторювати 
попередніх помилок. 

Прибирають у кімнаті 
по черзі. Кожен знає, що 
впродовж тижня мусить 
порядкувати у кімнаті. В 
обов’язки чергового вхо-
дить підмести, помити під-

логу, пильнувати за чисто-
тою у холодильнику та на 
столах, щоденно виносити 
сміття. 

Багато студентів найгір-
шим моментом проживан-
ня в гуртожитку називають 
те, що кожен із мешканців 
кімнати живе за власним 
біоритмом. Тобто, коли 
один уже вкладається спа-
ти — инший слухає музику, 
а зранку, коли одному по-
трібно збиратися на першу 
пару, инший міцно спить і 
бурмоче, щоб той вимкнув 
світло. На перший погляд, 
то дрібниці, але з часом це 
починає дратувати. Тільки 
не наших друзів — проки-
даються вони в один час, 
адже навчаються в одній 
групі. 

На запитання, чи не пла-
нує хтось із них переїхати 
„на квартиру“, друзі впев-
нено відповідають — „ні“. 
Кажуть, що допоки навча-
тимуться у Політехніці, жи-
тимуть разом, бо знаються 
не згірше ніж рідні брати і в 
побутових умовах пізнали 
один одного з усебіч. 

Залишається лише по-
доброму позаздрити хлоп-
цям. Адже коли розумієш, 
що поруч з тобою — два 
надійні товариші — можеш 
бути спокійний!

Добру думку про хлоп-
ців мають й инші мешканці 
гуртожитку та одногрупни-
ки. Зокрема Андрій Кріль, 
який вчиться разом з ними 
вже третій рік, зауважив: 
„Хлопці дуже надійні, ро-
зумні, знають чого хочуть 
у житті. Таких вірних дру-
зів дуже важко знайти. 
Радий, що потоваришував 
з ними“. 

Артур БОБРИК, 
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

під одним дахом

Ось уже два з половиною роки ці хлопці розлучаються хіба на вихідних та канікулах. Це сусіди по кімнаті 
в гуртожитку — одногрупники і найкращі друзі, третьокурсники з ІБІд (ПЦБ-31) Богдан ковальчук, Василь 

теленько і Володимир кравчук 

Коли розумієш, що поруч з тобою  
надійні друзі — можеш бути спокійний!
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Знайомі й сусіди їм справді ди-
вувалися. Вигадували різні причини 
й припущення, бо двом студентам 
одружуватися, мовляв, нерозумно й 
дивно. А може в кохання у цьому світі 
мало хто вірить?

Місце їхньої першої зустрічі — Ост-
рог. У рідному місті Володимира вони 
познайомилися у 2007-ому: хлопець 
навчався в технікумі харчових техно-
логій та підпрацьовував у піцерії, а 
Надя як студентка факультету журна-
лістики брала участь у конференції, 
що проходила в Острозькій академії. 
Продовження це знайомство отрима-
ло аж у 2009-ому. Саме тоді Володя 

з Надею обмінялися телефонами та 
почали спілкуватися. Власне, впер-
ше острожанин зателефонував до 
Дублян саме на День св. Валентина. 
Через відстань для Наді прозвучала 
„Місячна соната“ Бетховена. Звісно, 
акустика мобільного телефону далека 
від концертної зали, але почуття до-
дали звукам глибини й сили.

Були довгі телефонні розмови, 
електронні листи та нечасті зустрічі 
й прогулянки Львовом. Окрилений 
коханням Володя нарешті втілив свою 
шкільну мрію — у 2010 році хлопець 
вступив на державну форму навчання 
ІТРЕ Львівської політехніки. На рік 
оселився в студентському гуртожит-

ку. І лише після весілля переїхав до 
Дублян: молодята оселилися в батьків 
нареченої. Власне, до їхніх послуг тіль-
ки одна з 4-ох кімнат, бо в квартирі, 
крім батьків, мешкає ще й брат Наді. 

― Спочатку була ідея оселитися в 
студентському гуртожитку Політехні-
ки, — зізнається Володимир. — Але 
батьки Наді переконали, що краще 
буде з ними. І вийшло справді непо-
гано.

Попри те, що про подружнє життя, 
маючи стаж тривалістю у півроку, 
говорити можна й надалі доволі тео-
ретично, Надя вже зробила для себе 
цікаві висновки.

Молода дружина впевнена, що в 
українському менталітеті віддавна за-
кладене співіснування великих родин, 
де доньки і сини відчувають постійну 
підтримку (часто матеріяльну) від 
батьків. Пізніше молода сім’я могла 
будувати свою хату. Тому й у них є час. 
„Горшки молодята гучно ще не били“, 
але співжиття з рідними батьками 
потребує психологічного тренування. 

― Дратують часті поради, але з 
цим мусимо миритися, бо у багатьох 
инших аспектах відчуваємо міцну 
батьківську підтримку, — зазначає 
Надя. 

Часто дві сім’ї разом вечеряють 
або йдуть до театру. Вихідні Володя 

й Надя, зазвичай, проводять у Львові: 
два дні на тиждень хочеться побути 
самим, зустрітися з друзями.

Та якщо чесно, від своєї „сту-
дентськости“ молода сім’я навіть 
виграє, уникаючи багатьох домашніх 
обов’язків. Вони рідко бувають удома. 
Весь свій день Надя присвячує двом 
університетам та пошукам цікавих 
тем ― віднедавна вона пробує себе у 
ролі журналіста „12 каналу“. Володя 
зранку рушає до Політехніки, а після 
обіду продає та встановлює світлозву-
кове обладнання для концертів і дис-
котек. Ця робота йому подобається, 
бо відповідає спеціяльності, яку об-
рав. Радіоелектронікою другокурсник 
захопився настільки, що й дружину 
заманив на студентську короткохви-
льову радіостанцію.

Чомусь рефреном нашої розмови 
крутилася думка: двом студентам 
одружуватися зарано.

― Якщо чекати на квартиру, ма-
шину і все инше, то можна допра-
цюватись років до 40 — 50. А потім 
що? Наш інститут сім’ї, на відміну від 
того, який нав’язують іноземні медіа, 
все ж передбачає народження дітей. 
По парку пройтися з дідусем, жити 
для себе — це нормально, про це ми 
мріємо, але починати із цього чомусь 
не властиво українцям. Матеріяльні 
речі важливі для кожної людини, але 
не варто на них зациклюватися, — 
вважає Надія.

Щоб кохання не обірвалося на 
якійсь невдалій ноті, Володя й Надя 
радять керуватися принципами ро-
динного й релігійного виховання, не 
спішити й не оминати різні фази від за-
хоплення до шлюбу, завжди старатися 
першим вибачити й попросити проба-
чення, а після одруження розуміти, що 
нема вже окремої гордости й окремих 
бажань — усе стає спільним на двох.

Перед Днем Валентина ми ще 
говорили про ревнощі (але в міру); 
квіти (але кольорові, лісові й польові, 
подаровані від усього серця); традиції 
новомодних свят (ті, що вписуються 
у наш контекст, і ті, що не дуже пасу-
ють до наших). Мені навіть здалося, 
що поміж посмішками й поглядами 
раптом з’являлася над ними тінь крил 
всюдисущого пустотливого ангеляти. 
Чи, може, якщо двоє стають одним, то 
ангел у них спільний?..

Анна ГЕРИЧ

Для більшости студентська лава — 
поріг між дитинством та до-

рослістю, легковажністю та відпо-
відальністю, боротьба між різними 
моделями поведінки, приклад яких 
подають і батьки, і нові друзі та 
знайомі, викладачі і суспільство 
загалом. Надмірні стереотипи інди-
відуалізму інтенсивно й невтомно 
плекають у нас ще й европейські 
фільми. Вони ж чітко переконують, 
що з одруженням потрібно почекати, 
поки не зробиш кар’єру, купиш буди-
нок, а часом і народиш сина. Студентка факультету архітектури Львівського 
національного аграрного університету та одночасно п’ятикурсниця (заочно) 
факультету журналістики ЛНУ імени Івана Франка Надія Бондарчук та друго-
курсник ІТРЕ Львівської політехніки Володимир Черевко вважають инакше. 
І тому 25 вересня 2011 року прізвище у них стало однаковим.

[МОЛОдІжНА ПОЛІтикА]
два перстені

Від „Місячної сонати“ — до маршу 
Мендельсона

Володя й Надя радять керуватися в сім’ї принципами 
родинного й релігійного виховання.
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У галереї „Зелена канапа“ до 19 люто-
го огляд живописних полотен мож-

на поєднувати зі сидінням на табурет-
ках, розписаних в етностилі. Так львів-
ська художниця Оксана Андрущенко 
об’єднала дві площини — мистецьку 
й побутову, споглядальну й ужиткову.

Малювання на меблях, стінах, а то 
й підлозі — декорування інтер’єру не 
є чимось незвичним для цієї мисткині. 
Сама художниця жартує, що завжди 
шукала в мистецтві легшого шляху: із 
ткацтва перейшла до малярства на склі, 
а п’ять років тому поїхала на пленер і 

взялася за полотно й акрилові фарби, 
перевагою яких є швидке висихання. 
У пошуках відповідного матеріялу й 
техніки для втілення задумів незмінною 
залишалася любов до українського 
орнаменту. Натюрморти й пейзажі не 
стали винятком — геометричні фігури 
укладаються і тут у візерунки, які творять 
або тло, або саме зображення побутових 
речей. Тому Оксана Андрущенко вважає, 
що її картини не є живописними, що це 
скорше „особлива малярська графіка, 
або ж графічне малярство“. До зелених 
яблук, винограду, вазонка, чорної ма-
кітри, приданого — вишитих подушок, 
які лежать на ліжку, килимів, баняків 
та иншого посуду, зображеного на пло-
щині, додався об’єм — шість табуреток, 
змережаних чорно-біло-червоним й 
зелено-жовто-чорно-сірим орнаментом.

Олег Микита, голова львівської орга-
нізації НСХ України, так висловився про 
твори Оксани Андрущенко: „Це дуже 
працьовита художниця. У своїх роботах 
вона подала велично, по-новому велику 
глибину і розуміння фольклору. У наш 
час є мало художників, які цінували 
б народне мистецтво, а вона у вмінні 
по-сучасному інтерпретувати його вже 
майже класик“.

Молодий, проте вже добре зна-
ний письменник Василь Карп’юк 

минулої п’ятниці завітав до Львова 
(основне місцеперебування — Івано-
Франківськ, радіо), до книгарні „Є“ і, 
читаючи свої вірші з першої, та, дасть 
Муза, не останньої поетичної збірки 
„Brustury“, вселив присутнім думку, 
що зима інколи — „холод, від якого 
лишаються теплі спогади“.

Поява „Брустурів“ обумовлена, за 
словами автора, потребою донести до 
читача вірші, які написались до 2010 
року і досі були розкидані по рукописах. 
Назву збірці дало село, в котрому Василь 
Карп’юк народився: „Коли львівські по-
ети пишуть про Львів, то чому б мені 
не написати про своє село, тим більше, 
що про нього ніхто ще не писав…“. Тож 
маємо поетичний лікбез, у якому намі-
шано всього потрохи: трохи гуцульської 
говірки, трохи сучасного молодіжного 
сленгу, трохи дотепности, а трохи — 
моторошного трагізму, бо „трагічність 
є природною і нормальною, якщо це 

зрозуміти, тоді можна жартувати; у моїй 
книзі смерти не більше, ніж у світі“.

Збірка формується з чотирьох роз-
ділів: соціяльної лірики, просто лірики, 
віршів гуцульської тематики і таких, що 
їх об’єднує парадоксальна назва „Хочу 
пропити всі гріхи і бути тверезим“. 
Оформив книжку Ілля Стронговський. 
Його художні вставки-колажі є ніби 
дайджестами-анонсами того, про що 
йтиме мова у наступному розділі.

Поет зізнався, що більше любить 
читати власні тексти, ніж звірятись у 
сокровенному публіці, тому при кожній 
нагоді переводив розмову в русло чи-
тання. Та, попри небажання відкривати 
душу загалові, ми таки дізналися, що Ва-
силь Карп’юк гарно грає на дримбі, що 
родина змирилась з тим, що він — поет, 
а в його задумах — написати роман про 
Тараса Мельничука, поета-дисидента, 
аванґардиста, лавреата Шевченківської 
премії. Наразі триває збір матеріялу.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

НАН України висунула поета 
Бориса Олійника кандидатом на 
отримання Нобелівської премії 
в галузі літератури за 2012 рік. 
Про це повідомляє „Українська 
літературна газета“. Сам поет 
у коментарі радіо „Свобода“ 
зауважив, що його „не питали“ і 
що з його сучасників на здобуття 
цієї нагороди мали б номінувати 
письменницю Ліну Костенко, бо 
„вона заслуговує на таку нагоро-
ду, вона ніколи ні перед ким не 
гнула спину“. 

4 лютого у Львівській філармо-
нії відбувся концерт „Перлини 
виконавського мистецтва“, а 15 
лютого очікуємо на концерт „Від 
Моцарта до Брамса“. „Перли-
ни…“ зібрали на сцені піаніста та 
тенора з Греції Георгіса Філадель-
фіса, українського дириґента 
Наталію Пономарчук та Молодіж-
ний академічний симфонічний 
оркестр „INSO-Львів“. Звучали 
симфонічні твори Я. Сібеліуса, 
Е. Гріга, а також арії з опер Д. Пуч-
чіні, Д. Россіні, Ж. Бізе та Мануеля 
де Фальї. У програмі концерту 
„Від Моцарта до Брамса“ — твори 
европейських класиків.

В інтернеті з’явилася нова соціяль-
на мережа My-artMap, яка буде 
об’єднувати людей, що мають 
стосунок до мистецтва. My-ArtMap 
орієнтована на міжнародну ав-
диторію і наразі доступна англій-
ською, французькою, німецькою, 
італійською, еспанською, росій-
ською та китайською мовами. У 
користувача, який може для входу 
використовувати свій аккаунт на 
Facebook або Twitter, буде стрічка 
новин, а розділ „Галереї“ дозво-
лить створювати власні віртуальні 
тематичні галереї.

Експерти „ЛітАкценту року-2011“ 
оголосили результати книжко-
вого рейтингу. Переможцем у 
номінації „Художня література“ 
став Юрій Щербак із романом 
„Час смертохристів“, а в номінації 
„Літературознавство“ — Лариса 
Мірошниченко з книжкою „Леся 
Українка: життя і тексти“. Анти-
премію „Золота булька“ отримав 
Юрій Андрухович за книжку 
„Лексикон інтимних міст“.

За матеріялами інформаґенцій

палітра

У „Зеленій канапі“ — все в орнаменті

презентація

„Брустури“ — мікс традиції і модерну
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Починаючи від Різдва, 
у храмі Пресвятої Єв-

харистії тривала „Велика 
коляда“. 29-го січня тут від-
бувся гала-концерт. 

Xiii Різдвяний фестиваль 
поблагословив архиєпископ 
Ігор Возняк. А опікунами 
були священики УГКЦ упро-
довж усього дійства.

Цьогоріч „Велика коляда“ 
була гуцульською. Організа-
тори Ірина Мельник, Юрій 
Антків та Василь Чучман 
зробили все, щоб не погасла 
ватра фестивалю, а багатіла у 
дедалі більшій величі, зігрі-
вала своєю неповторністю.

У „Великій коляді“ бра-
ло участь, незважаючи на 
тріскучі морози, 83 співочі 
колективи. З-поміж инших 
виділялися своєю ориґі-
нальністю камерний хор 
„Soli Deo“, хор національної 
і духовної пісні „Вірли“ хра-
му Пресвятої Євхаристії, сек-
стет священиків Львівської 
митрополії УГКЦ, Галиць-
кий камерний хор „Євшан“, 
а також Заслужена хоро-
ва капела України „Боян“ 
ім. Є. Вахняка.

Окрасою фестивалю 
був колядницький гурт 
зі  с.  Криворівня Івано-
Франківської области на 
чолі з березою (керівни-
ком) Василем Зеленчуком. 
Оригінальні коляди, запи-
сані у Верховинському краї, 
долинали до шанувальни-
ків й від лавреата міжна-
родних конкурсів, лемкині 
Софії Федини, фольк гурту 
„Марвінок“, гурту автентич-
ного співу „ДоСхідСонця“ зі 
Львова…

У гуцульській коляді бра-
ли участь аж три колективи 
зі Львівської політехніки: 
Народна хорова капела сту-
дентів „Гаудеамус“, Народ-
ний чоловічий хор „Орфей“ 
та Народний камерний во-
кальний ансамбль „Ако-
лада“.

На коляду до Львова 
приїхали колективи Львів-
ської, Івано-Франківської, 
Закарпатської та Харківської 
областей, а також з Києва, 
Рівного, Луцька, Одеси, 

ансамбль „Ізпрежди віка“ 
(м. Ольштин, Польща).

Завершували фестиваль, 
як і належить, гуцули: На-
родний фольклорний ко-
лектив „Відлуння Карпат“ зі 
с. Пнів Надвірнянського ра-
йону, Народний камерний 
хор „Felicio“ з м. Надвірни та 
фольклорний гурт „Космач“ 
із Косівського району, а та-
кож хорова група Народного 
ансамблю пісні і танцю „Лі-
соруб“ смт. Великий Бичків 
Рахівського району.

…Довго палахкотіла по-
біля храму справжня ватра, 
яку пильнували самі ж ко-
лядники. Змінювали одна 
одну дзвінкі коляди, при-
свячені Богові та, очевидно, 
й славному Львову, що не 
погордував карпатянами 
та їх давньою предвічною 
духовністю. Полум’я вогню 
гріло, бадьорило, додавало 
колядницькому колу ще 
більшої містичности, боже-
ственної ідилії, величавої 
ґречности, а на різдвяних 
обличчях яснів щирий від-
блиск закоханости у сиву 
давнину.

Олег СЕМЕНИШИН

У музеї Тараса Шевченка, що у 
Львівському палаці мистецтв, я 

почула дуже цікаву легенду.

Колись давно у містечку Гусакові 
жила дуже гарна дівчина-міщанка: 
чорноброва, русокоса. І приїхав чи то з 
Кракова, чи з Праги, а може, із самого 
Відня молодий художник. Побачивши 
дівчину, він палко закохався в неї. Вона 
відповіла взаємністю. Художник хотів 
освідчитися коханій, та не міг, оскільки 
в себе на батьківщині був уже заруче-
ний… І щоб не ранити серце ні собі, 
ні дівчині, виїхав з Гусакова. Дівчина 
ж молилася, просила в Господа дива, 
і Бог вислухав її благання. Вранці на 
Йордан, коли прочани йшли в церк-
ву по свячену воду, побачили в саду 
серед снігу сосну, а на ній — безліч 
червоних яблук. Вони впали на коліна, 

а потім зрубали сосну і понесли її, як 
наречену, до церкви. 

З того часу в Гусакові, рік по рік, 
носять на Йордан до церкви яблуневу 
сосну… А згодом перенесли це дійство 
у дім „Просвіти“. 

Гарною особливістю традиції є 
те, що всі присутні чоловіки мають 
змогу за символічний гріш придбати 
яблучко й подарувати своїй дружині 
чи дівчині, і за це отримати згоду на 
танець . Зібрані кошти йдуть на благо-
дійність.

По засніжених, скрипучих від йор-
данських морозів стежках ця традиція 
прийшла і до Львова. Цьогоріч уже 
п’ятнадцяту яблуневу ялинку підняли 
на найвищу вершину міста — Високий 
Замок. Ініціятором і організатором свя-
та є завідувач музею Тараса Шевченка 
Роман Наконечний, продюсером — 

директор відеостудії ім. І. Миколайчу-
ка Євген Козак. 

Мені трапилась чудова нагода 
відвідати це надзвичайне дійство. По-
середині розкішної зали красувалась, 
прикрашена запашними сяючими 
яблучками, ялинка. Священик окропив 
усіх присутніх гостей йорданською свя-
ченою водою і промовив молитву. Біля 
ялинки почали сходитись як парубки, 
так і старші пани. Всі вони з радісними 
усмішками купували найкрасивіші 
яблучка для своїх дам. Впродовж свя-
та лунали колядки, щедрівки, завітав 
дитячий вертеп, а також відбувались 
безліч забав. 

Анна СИДОРЧУК, 
учасниця творчої студії  

„У Кобзаревій світлиці“ музею 
Тараса Шевченка  

Львівського палацу мистецтв

з редакційної пошти

Яблунева ялинка — від родини до країни

різдвяний фестиваль

„Велика коляда“ по-гуцульськи
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― Як серед великої кількос-
ти видів фітнесу обрати 
той, який конкретній лю-
дині підійде найбільше?
― Передовсім — пошукати 
інформацію в інтернеті або 
прийти до фітнес-клубу й 
проконсультуватися в його 
адміністратора. Якщо досі 
ви ніколи нічим подібним 
не займалися, то треба по-
чинати з легшого, скажімо, з 
пілатесу. Якщо ж маєте про-
блеми з серцем і судинами чи 
опорно-руховим апаратом, 
то ліпше обрати той вид фіт-
несу, де нема кардіонаванта-
жень, активних вправ — пі-
латес, каланетику, йогу. Крім 
цього, варто враховувати 
характер людини, чи їй біль-
ше подобається динаміка, чи 
статика, плавність. Можна й 
поєднувати: одне заняття з 
пілатесу, друге — з шейпінгу. 
Це добре не тільки тому, що 
це різноманітно, а й тому, що 
працюють різні групи м’язів. 
Для студентів, вважаю, піді-
йде щось динамічне, але при 
цьому їм все ж варто зважати 
на стан свого здоров’я.

― Як сплановано заняття 
у фітнес-клубах?
― Аеробні, в яких тривалі 
навантаження, мають таку 
структуру: розминка, стрей-
чинг (розтяжка), основна 
частина, стрейчинг, силова 
частина, заминка (відпочи-
нок, сповільнення вправ). У 
инших видах, більш статич-
них — розминка, основна 
частина і заминка. Правда, у 
каланетиці, аби покращити 
рельєфність тіла, розтяжки є 
після кожної вправи.

― Отже, всі види фітнесу 
скеровано на те, аби була 
гарна фігура?

― Так, це одне з основних за-
вдань, але, крім зовнішнос-
ти, в людини покращується й 
рухливість, гнучкість суглобів 
і тонус м’язів.

― Яка мотивація у біль-
шости людей, коли вони 
приходять на тренування, і 
що їх згодом відлякує?
― Напевно, більшість таки 
хоче схуднути або має пробле-
ми зі спиною — болі в хребті, 
шиї. Відлякує страх невдачі.

― І як вселити віру в себе?
― Тренер мусить перекона-
ти, що все вийде, підтримати 
морально — зараз не вдаєть-
ся, але з часом вдасться, ось 
побачите.

― Мабуть, у цьому є пере-
вага занять у групі…
― Звичайно, бо коли ти ба-
чиш, як твоя сусідка робить, 
то починаєш розуміти, що і 
ти зможеш.

― У чому полягає підготов-
ка до занять?
― Треба пити багато води, 
негазованої, бутильованої, 
але якщо є проблеми з нир-
ками, то її кількість обмежи-
ти. Пити і на занятті, неве-
ликими ковтками, потрохи. 
Якщо людина хоче схуднути, 
то за дві години до трену-
вання і дві після намагатися 
нічого не їсти, а також за три 
години до сну.

― А якщо хоче поправи-
тися?
― Тут треба робити акцент 
на білкове харчування, тоб-
то за годину перед заняттям 
з’їсти сир, випити сік, аби 
отримати додаткові кало-
рії, а впродовж пів години 
після заняття — теж сир, 

яйце, м’ясо. У дні тренувань 
з раціону треба вилучити 
продукти, які містять кофе-
їн — шоколад, каву, міцний 
чай — тиск від вправ і так 
підвищується.

― А що робити з болями 
в м’язах, які, якщо людина 
нетренована, з’являються 
після фізичних наванта-
жень?
― Прийняти ввечері ванну з 
морською сіллю і кількома 
краплями цитрусових олійок, 
а зранку — контрастний душ.

― Коли ж очікувати появи 
результатів від трену-
вань?
― Гадаю, через місяць за-
вдяки одягу всі помітять, що 
об’єми тіла зменшилися, 
кращим стало самопочуття, 
зникли болі в спині, нема 
задишки, коли піднімають-
ся по сходах. Усе залежить 
від людини: якщо тільки 
ходити на заняття, але не 
дотримуватись принципів 
здорового харчування — їсти 
менше солодкого, картоплі, 
білого хліба, смаженого, то 
користь буде, але видимі 
результати — ні. Все має бути 
в комплексі й людина має 
діяти свідомо.

― Люди якої вікової катего-
рії найчастіше відвідують 
фітнес-клуби?
― Це люди від тридцяти ро-
ків і більше. Жінки старшого 
віку, в яких уже щось болить, 

розуміють, що без вправ уже 
ніяк, тому ходять на заняття 
регулярно. У молодих ще 
великий потенціял здоров’я 
і вони не відчувають по-
треби займатися фітнесом 
постійно.

― Як повертатись до за-
нять тим, хто хворів?
― Після хвороби треба про-
консультуватися з лікарем 
і входити у тренувальний 
процес поступово.

― А у критичні дні?
― У перші дні обмежити 
навантаження, вилучити 
вправи на прес.

― Чоловіки фітнесом за-
ймаються?
― Чоловіки ходять хіба на 
йогу, а більшість з них — у 
тренажерний зал. Хоч в Евро-
пі вони займаються і степом, 
і аеробікою. У чоловіків тро-
хи инша структура м’язів, які 
потребують иншого наванта-
ження і швидше набирають 
форму.

― Що ж у фітнесі найваж-
ливіше?
― Систематичність, кон-
центрація, правильність ви-
конання вправи. На кожно-
му занятті треба думати й 
контро лювати своє тіло. Бо 
тренер може виправити, по-
казати, але відчувати себе 
кожен мусить сам.

Розмовляла  
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Фітнес: краса і сила, приємне і корисне…

Отже, ви вже робите зранку зарядку і не просто робите, 
а отримуєте від цього задоволення. Однак вдень — 

сидіння за партою, в офісі, перед комп’ютером дається 
взнаки — хочеться принаймні розім’ятись… Пропонуємо 
варіянт фізичної активности — фітнес. Галина Піндюк, 
кандидат у майстри спорту зі стрибків у висоту, тренер зі 
семирічним стажем з пілатесу, каланетики, степу, аеробі-
ки, зокрема аква, розкаже нам нині про нього.
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Горизонтально: 
5. Підготовка фараона до загробного життя. 7. Столиця 
колишньої ФРН. 9. Число, яке додається до другого числа. 
11. Діючий вулкан на острові Сицилії. 13. Безладне зву-
чання багатьох голосів; гомін, галас. 14. Чоловік похилого 
віку. 17. Великий населений пункт. 18. Князівський титул 
в Індії. 20. Він викрав дружину спартанського царя Єлену, 
що призвело до Троянської війни. 21. Адміністративно-
територіяльна одиниця в Україні. 22. Злісна, уїдлива на-
смішка, їдка іронія. 24. Найближча до Землі зірка. 25. Труба 
або жолоб для стікання води. 26. Короткі, до колін або вище 
штани. 29. Положення у шахах, при якому партія вважається 
нічиєю. 31. Супровідник туристів, екскурсантів. 32. Верхній 
одяг у православного духовенства. 34. Саморушний під-
водний снаряд, яким озброєні підводні човни, військові 
кораблі. 35. Французька співачка ХХ ст., справжнє прізви-
ще якої Ґасьйон. 36. Боротьба між товаровиробниками за 
ринки збуту.

Вертикально: 
1. Один із головних богів у давньоєгипетській релігії. 2. Ма-
тематичний двочлен. 3. Велике промислове підприємство. 
4. Закладка в книжці, тасьма, приклеєна у верхній частині 
корінця книжки. 6. Головна ріка М’янми. 8. Розділ зоології, 
що вивчає птахів. 9. Батько жолудів. 10. Свійська тварина, що 
знищує мишей. 12. Наука, що вивчає старовинні монети, ме-
далі. 15. Головне місто, адміністративно-політичний центр 
держави. 16. Легкоатлетичне змагання з бігу на 42 км. 195 м. 
18. Обертова частина електричного двигуна. 19. Тропічна і 
субтропічна рослина з довгими м’ясистими листками, яка 
цвіте один раз — наприкінці життя. 23. Стрілець, що володіє 

мистецтвом влучної стрільби. 27. Грошова одиниця Латвії. 
28. Марка корейського автомобіля. 30. Опера італійського 
композитора Дж. Пуччіні. 31. Місто-порт у Польщі на березі 
Ґданської затоки. 33. Склепіння у вигляді дуги. 35. Прибе-
режна смуга моря, зручна для сонячних ванн після купання.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

М Е Т Е О Р И Т І
Е С Е Д А Г Е Н Т
А Л Г Е Б Р А Б О Д А
Ф А Л А Н О Л І Н Й

Е Р Н А Н І Е Ф
Б А Х Ц И К У Т А Т У
О О Ц Е Т І С К Р А Н
Н Л У А Т А К А
І І Б Р А І А Р Е С
Т О К С И Н Л Е
К В І Я Л К А Н
Т А У Е Р А В А Р І Я
А З Н Я Р Е Т А Н
В О Л Ь Т М Е Т Р Л А

В А Т А С Т І К С

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 3 для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери  
та балету ім. С. крушельницької
9 лютого — „Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
10 лютого — „дон кіхот“ (балет). 18.00.
11 лютого — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
12 лютого — „даремна обережність“. 12.00, 

„Любовний напій“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. М. Заньковецької
9 лютого — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
10 лютого — „криза“. 18.00.
11 лютого — „Блакитна троянда“. 18.00.
12 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.
14 лютого — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.
15 лютого — „Блакитна троянда“. 12.00, „Ромео 

і джульєтта в кінці листопада“. 18.00.

камерна сцена
9 лютого — „Спогад про Саломею“. 16.00.
15 лютого — „Або-Або“. 17.00.

Молодіжний академічний театр  
ім. Л. курбаса
10 лютого — „Забави для Фауста“. 19.00.

11 лютого — „Амнезія, або Маленькі подружні 
злочини“. 19.00.

12 лютого — „Богдан“. 19.00.

Львівський драматичний театр  
ім. Лесі Українки
9 лютого — „Сорочинський ярмарок“. 16.00.
11 лютого — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
12 лютого — „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний  
театр „Воскресіння“
9 лютого — „Весела корчма“. 19.00.
11, 12, 14 лютого — „Ніч для жінок“. 18.00.
4, 5, 8 лютого — „Розбите серце“. 18.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
11 лютого — Музичні мрії про весну. Солісти — 

Ірина Маковецька (сопрано), Надія 
Величко (орґан). 17.00.

12 лютого — Відлуння різдвяних мелодій. За 
участю хору Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка, 
ансамблів „канон“, „Ля-Віво“, квінтету 
„Нюанс“, камерного оркестру музичної 
десятирічки. 17.00.

J J J

Міліція заарештувала гру-
пу шахраїв, які продавали 
дипломи про вищу освіту 
та наукові звання. Але, 
як повідомив доктор еко-
номічних наук сержант 
Петренко, їх відпустили 
за браком доказів.

[ПЕРЕРВА]
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[РЕкЛАМА тА ОГОЛОшЕННя]

Книжкові видання тижневика „Аудиторія“ (нарис-путівник „Музей 
історії Львівської політехніки“, науково-популярне видання „Спадщина 
великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський 
(1851 — 1919)“ та Збірник публікацій „На ниві української науки“) можна 
придбати в мережі книгарень видавництва Львівської політехніки:
Головний корпус — вул. С. Бандери, 12, тел. 258-24-92; 1 корпус — вул. 
Карпінського, 2/4; 2 корпус — вул. Карпінського, 6; 4 корпус — вул. Ми-
трополита Андрея, 5, тел. 258-23-56.

Цього року у зв’язку з футбольним чемпіонатом „Евро-2012“, через який 
сесія для студентів почнеться вже у травні, студентський фестиваль ама-
торської творчости „Весна Політехніки“ також відбуватиметься раніше, 
щоб завершитись до початку сесії. Отож, „Весна…“ стартує цьогоріч 14 
березня, а вже 20 березня розпочнуться конкурсні виступи інститутів. 
Гала-концерт із нагородженням переможців заплановано на 25 квітня.

„Весна“ почнеться раніше

ч. 4 (2764)
9 — 15 лютого 2012

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ зі сумом сповіщає про смерть 
колишнього старшого викладача кафедри 

Федора кіндратовича кузика

і висловлює співчуття рідним та близьким 
покійного.

для творчої молоді

У Політехніці буде Школа  
майбутнього журналіста

При Інтелектуальному навчально-науковому центрі 
професійно-кар’єрної орієнтації Львівської політехніки 

створюють Школу майбутнього журналіста. Керуватиме 
нею відомий львівський журналіст Борис Козловський. Він 
має великий досвід роботи у реґіональних ЗМІ, працював 
заступником головного редактора газети „Високий Замок“.

До занять у Школі запрошують учнів шкіл, гімназій і ліцеїв, 
незалежно від віку і від того, до якого вищого навчального 
закладу вони планують вступати згодом. Під час практичних і 
теоретичних занять у Школі майбутні журналісти зможуть на-
громадити творчий доробок (друковані чи ефірні матеріяли), 
а також підготуватися до участи у творчому конкурсі. Перед-
бачається, що заняття проводитимуть раз на тиждень у межах 
академічної пари.

Як відомо, нещодавно Львівська політехніка розпочала 
навчання за спеціяльністю журналістика. Нині завершується 
формування кафедри журналістики, що ввійде до складу ново-
створеного Інституту психології та права. 

Прес-служба Львівської  політехніки

увага: конкурс!

Сміливі ідеї із 
„Сіменсом“

Компанія Siemens PLM Software оголо-
шує конкурс студентських конструк-

торських робіт „Сміливі ідеї із Siemens 
PLM Software“.

На конкурс приймають 3D моделі дета-
лей, виробів і збірок, виконані в програм-
ному забезпеченні Siemens pLM Software.

Переможці конкурсу отримають призи: 
за 1 місце ― графічну станцію ALiENWARE; 
за 2 місце ― планшентий ПК ipad; за 3 міс-
це ― 3D-мишу 3Dconnexion. Переможці 
також одержать грошову винагороду.

Заяву на участь можна подати до 
30 березня 2012 року, а сам проєкт ― 
до 1 червня 2012 року. Докладніша  
інформація ― на сайті http://www.plm.
automation.siemens.com/ru_ru/about_
us/goplm/student_contest_russia/index.
cfm?stc=wwiia420000. 

експрес-оголошення

Вважати недійсними:  
утрачений диплом ВК № 28644501, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Дроздова Володимира Андрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Сенюк Анни Віталіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Галаджуна Юрія Івановича.




