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Чи вірите Ви в кінець світу цього року?
То черговий кінець світу має 

статися в день зимового сон
цестояння 21 грудня 2012 року? 
Ця дата остання на кам’яному 
календарі, який начебто передав 
бог Іцамна племені майя більше 
5 тисяч років тому. Той бог 
створив напрочуд точний облік 
часу: з усіх древніх народів 
тільки майя розуміли довго-
ту сонячного року як 365 днів 
і знали, що парад Сонця, Місяця 
і Венери відбувається тільки раз 
у 104 роки. То чого дивуватися, 
що бог той передбачив ще й те, 
що до ХХІ століття людство 
зможе обчислювати дати новим 
способом, і не дав нового 
каменя?

кожен із нас про близький кінець 
людства, певно, чує не впер
ше. З нещодавніх: у 2008 році 
Землю мав знищити астероїд, 
у 2009 році не сталося Ар-
маґедону за Ностардамусом, 
2010 року мала закінчитися 
нафта й початися атомна війна 
за ресурси, 2011 рік — знову 
зіткнення з астероїдом. А як же 
прогнози кінця світу, який має 
відбутися в 2013, 2014 і по-
чергово в усіх наступних роках? 
Схоже, всі пророки-катастро-
фісти намагаються потрапити 
пальцем у небо.

— кінець світу — це чинник, який 
існує тільки в людській свідо
мості. Все те, чого людина не 
розуміє, на що не може впли-
вати чи змінити, вона трактує 
як загрозу. Тому є три категорії 
людей: ті, які нічого в цьому не 
розуміють, але все сприймають 
за чисту монету і бояться; ті, які 
щось трошки знають і хочуть 
заробити на цьому знанні; й ті, 
які знають багато, але усвідом-
люють, що це ще не все. І ці 
треті — науковці, інтелектуали, 
розуміють, що кінця світу не 
може бути. За все моє життя 
я жодного разу навіть не сумні-
вався, що чергові повідомлення 
про кінець світу не справдяться, 
хоч було дивних гіпотез на моє-
му віку багато, — каже профе-
сор кафедри вищої геодезії та 
астрономії ІГДГ Степан Савчук. 
А що думають студенти? І до 
якої категорії вони належать?

Продовження теми на 10 с.

Вадим Симончук, студент першого курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Буде ядерний вибух“
Людство точно загине, але не скоро. Як скептик, я переконаний, 
що жодних передбачень майя не робили, нема ніяких загроз із 
космосу, бо це вже почалася би справжня паніка на планеті. Таку 
інформацію не приховаєш. Катастрофа планетарного рівня, яка 

призведе до знищення всього живого, відбудеться внаслідок ядерного вибуху. Мож-
ливо, це буде війна. Як врятуватися? Можна вилетіти на космічну станцію, посидіти 
там пів року, але перспективи повернення на Землю все одно не буде, бо ядерна 
зима триває надто довго.

Наталя Войтович, студентка четвертого курсу Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Зішестя Христа — звучить  
правдоподібніше“

Кінець світу мав бути в грудні цього року, а перенесли на березень 
наступного. Хоча не вірю я у ці датовані кінці. Не одне плем’я не допи-
сало календар. Деякі його зовсім не мали. Я — християнка, а в церкві нічого про близький 
Апокаліпсис не говорять, хоч теорія про друге зішестя Христа звучить правдоподібніше. 
Не знаю, скільки проживу, але за мого життя, думаю, нічого з людьми не станеться.

Роман кравчук, студент другого курсу Інституту енергетики та 
систем керування Львівської політехніки:

„Кінця не буде ніколи“
Усі бабці говорять, в інтернеті пише, що кінець світу буде. Але 
різні дати називають і різні сценарії придумують. Навіть радять, як 
врятуватися. Деякі з моїх знайомих дівчат з острахом чекають 21 
грудня, бо кажуть, що саме цього дня має стемніти, і ходитимуть 

якісь тіні, але нічого не треба боятися і ні з ким не говорити, поки та довга темрява 
не мине. А я не вірю в жоден кінець світу. Ніколи його не буде. Всі ці прогнози треба 
сприймати з гумором.

Любов Лазорів, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Ми вже не один кінець світу  
пережили“

Вірогідніше станеться якийсь природний катаклізм, пов’язаний 
із парадом планет. Небесні тіла впливають на нашу планету і на 
вчинки людей. Максимально, що можуть виникнути якісь не-

стандартні ситуації. Однак це на планету не вплине кардинально. Адже ми вже не 
один кінець світу щасливо пережили.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Світлана Дьяченко, студентка першого курсу Інституту комп’ю
терних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Старий світ загине всередині нас“
Не вірю. Не буде темряви і ніяких катаклізмів з космосу, нічого не 
станеться матеріяльному світові від параду планет чи сонячної ак-
тивности. А от якісний раптовий прорив у фізичному й духовному 
розвитку людства скоро мусить статися. Це і буде кінець старого 
світу й народження нового. Може, ці зміни вже почалися всередині нас.
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академічна мобільність

За освітою 
до Евросоюзу

До 31 грудня студенти, аспі-
ранти, викладачі й науковці 

технічних спеціяльностей можуть 
подати документи на участь у про-
грамі навчання або стажування за 
кордоном — цю можливість дає 
проєкт EWENT – East-West European 
Network on higher Technical edu-
cation (Европейська мережа ви-
щої технічної освіти „Схід-Захід“), 
що фінансується Еврокомісією за 
програмою мобільности у сфері 
вищої освіти Erasmus Mundus.

Докладніше про EWENT можна 
було дізнатися 5 грудня. Це друга 
презентація програми в Політехні-
ці. Університет вже є її учасником, 
локальний координатор EWENT 
завідувач кафедри САПР Михайло 
Лобур розповів:

— Маємо добрі результати: ві-
сім студентів Львівської політехніки 
(з ІКНІ, ІАРХ, ІКТА) та один аспірант 
навчаються в европейських вишах: 
найбільше у Варшавській політех-
ніці, також у Чехії, Угорщині, Італії, 
Еспанії, Франції; на жаль, нікого 
нема в Дубліні.

Започаткована Варшавською 
політехнікою програма EWENT пе-
редбачає академічний обмін між 
сімома країнами ЕС і Східної Евро-
пи, це зокрема Україна, Молдова, 
Білорусь. Програма дає можливість 
студентам (треба завершити міні-
мум два роки навчання на бака-
лавраті), маґістрантам, аспірантам, 
дослідникам, викладачам пройти 

крок до успіху

ІЯК — інвестиції у майбутнє

Розрізанням торта з написом „ІЯК“ 
та прапорцями-символами ком-

паній-учасниць 5 грудня у Львівській 
політехніці відкрили VI Інженерний 
ярмарок кар’єри. Організовують за-
хід активісти студентської організації 
BEST Lviv.

Запропонувати перше робоче місце 
до студентів прийшли тринадцять про-
відних міжнародних компаній. Серед 
них ІТ-компанії (Eleks, N-iX, SoftServe, 
Intellias, Toroki Ukraina, Symphony 
Solutions), найбільша компанія у сфері 
виробництва продуктів харчування 
Nеstle, виробники конфігуративних 
інтеґральних схем Silego, електроніки 
Flextronics, освітньої компанії Europe 
Higher Education, компаній з виробни-
цтва пива Carlsberg та САН ІнБев Укра-
їна, концерну „Хлібпром“ та инших.

Крім презентацій компаній, про-
ходила ще низка цікавих подій. Про-
тягом усього дня молодь мала нагоду 

поспілкуватися з відомими людьми, 
серед яких ресурсний менеджер EРАМ 
Іван Песін та генеральний директор 
і співвласник IT-компанії ELEKS Олексій 
Скрипник. Також студенти заповнюва-
ли резюме та анкети компаній.

Учасників Ярмарку кар’єри при-
вітали проректори Львівської полі-
техніки Дмитро Федасюк та Богдан 
Моркляник.

— Потреба у першому місці праці 
для випускників університетів дуже 
важлива. Ми проводимо кілька таких 
заходів спільно з Обласним центром 
зайнятости, через відділи працев-
лаштування університету. І нам над-
звичайно приємно, що до пошуку 
першого місця праці долучаються 
і громадські організації. Це дуже доб-
рий приклад того, як можна робити 
потрібну справу, — наголосив Богдан 
Васильович.

новий формат

Івана і скриню заньківчани привозили в Політехніку

Якщо ми звикли бачити акторську 
гру здебільшого на сцені театру, 

то ввечері 5 грудня Національний ака-
демічний український драматичний 
театр імени Марії Заньковецької сам 
приїхав до глядачів. „Небилиці про 
Івана, знайдені у мальованій скрині 
з написами“ й саму скриню театра-
ли поставили в Актовій залі першого 
корпусу Львівської політехніки.

Співпраця між Політехнікою та теа-
тром імени Марії Заньковецької триває 

не перший рік. Профспілка працівників 
часто закуповує квитки на вистави 
заньківчан та їхніх гостей — акторських 
колективів із різних міст, які приїжджа-
ють до Львова на гастролі. Наприклад, 
у вересні політехніки відвідали львів-
ську виставу Київського театру імени 
Івана Франка. За час Різдвяних свят діти 
працівників університету мають змогу 
переглянути дитячі вистави заньківчан. 
Упродовж кількох років також купували 
певну кількість абонементів Львівської 
обласної філармонії.

Ініціятива проведення виїзної ви-
стави належала самим заньківчанам, 
а дієву підтримку для реалізації задуму 
забезпечила профспілка працівників 
Львівської політехніки, зокрема голо-
ва комісії з культурно-просвітницької 
роботи та керівник відділу художньої 
літератури Науково-технічної бібліоте-
ки Людмила Найда.

— Думаю, вистава в університеті — 
це початок дуже гарної традиції. Вона 

Закінчення на 4 с. →Закінчення на 12 с. →

Закінчення на 14 с. →
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клуб молодого соціолога

Минулого вівторка клуб молодого соціолога провів чергове засі
дання — на тему „життєвої перспективи молодої людини“. Гостем 

був відомий український письменник Любко Дереш

Основний шлях — саморозвиток
У засіданні взяли участь студенти-

соціологи першого і другого курсів, 
а також викладачі кафедри соціології 
та соціяльної роботи Політехніки. Спо-
чатку професор Володимир Піча роз-
повів про важливість розвитку молодої 
людини, наголосив на моральному 
аспекті людських учинків, а потім за-
просив студентів до дискусії.

Доповідачами були соціологи-
першокурсники, а опонували їм сту-
денти другого курсу. Перші говорили 
про неважливість планів, швидкий 
темп сучасного життя і руйнування 
надій через нереалізовані задуми. 
А старші колеги наполягали на тому, 
що все ж частково варто планувати 
майбутнє. Також розглянули матері-
яльний аспект існування: більшість 
студентів не схильні переоцінювати 
роль матеріяльного, зокрема грошей, 
наполягають на балансі морального 
й матеріяльного. Тішить, що, за ре-

зультатами бліцопитування, більшість 
молодих соціологів надали б перевагу 
улюбленій професії, а не „великим 
грошам“ за небажану роботу.

Безперечно, було дуже цікаво по-
слухати Любка Дереша. Він говорив 
про власне бачення життєвих перспек-
тив, механізмів утілення мрій і планів. 
Письменник наголосив на важливості 
розуміння кожним власного „Я“ і усві-
домленні себе складовою суспільства.

Соціологи також подискутували 
про тезу „ми повинні бачити, ким 
хочемо бути, водночас усвідомлюючи 
те, ким ми були…“. Основним шляхом 
у житті, погодились усі, має бути само-
розвиток: цінують і прагнення, і дії, 
а крім того, важливо пам’ятати про 
моральний аспект.

Іванна КОРДА, 
студентка другого курсу ІГСН  

Львівської політехніки

коротко

Постановою Верховної Ради україни 
призначено іменні стипендії ВР для 
найталановитіших молодих учених 
на 2013 рік. Серед стипендіятів — 
доцент кафедри інформаційних 
систем та мереж ІКНІ Львівської 
політехніки Наталія Шаховська.

З 1 січня 2013 року набирає чинности 
новий порядок публікації резуль
татів дисертацій. Про це йдеться 
у відповідному наказі МОНМС. Для 
отримання ступеня доктора наук 
необхідно 20 публікацій у науко-
вих фахових виданнях, до того ж 
чотири з них мають бути надруковані 
в іноземних виданнях або виданнях 
України, які занесено у міжнародну 
наукометричну базу. Щоб захистити 
кандидатську роботу, публікацій має 
бути відповідно 5 і 1.

На сайті Львівської політехніки опри
люднено нові Правила прийому 
на навчання. З умовами вступу до 
Політехніки та її коледжів у 2013 році 
можна ознайомитися за адресою 
в інтернеті http://lp.edu.ua/node/3231.

8 грудня у Львівській політехніці від
бувся міжуніверситетський круглий 
стіл на тему „Творчість Ф. М. Досто
євського і світова філософія“. Про 
це повідомила прес-служба універ-
ситету. Конференцію організували 
і провели Львівська філософська 
спілка „COGITO“, Інститут філософії, 
соціології і логіки та кафедра філо-
софії Інституту гуманітарних та соці-
яльних наук Львівської політехніки.

у Львівському національному універ
ситеті імени Івана Франка 12 грудня 
відбудеться форум відомих учених 
та освітянукраїністів з усієї країни. 
Філологи зійдуться, аби стати на за-
хист державного статусу і суспільно-
го розвитку української мови. Про це 
повідомляє прес-центр університету. 
Учасники прагнуть дати „відкритий 
урок“ політикам та чиновникам, як 
дієво протистояти викликам часу 
і виборювати культурно-освітній 
простір для рідного слова. Зокрема, 
заплановано створити „Всеукраїн-
ську асоціяцію викладачів української 
мови і літератури“, яка ініціюватиме 
докорінне переосмислення мов-
но-літературної освіти та сприя-
тиме законодавчому закріпленню 
її нових стандартів.

За матеріялами інформаґенцій

навчання або стажування в одному із 
закордонних вишів. Що пропонується? 
Університети — у Польщі, Чехії, Угор-
щині, Італії, Франції, Еспанії, Ірландії. 
Можна вибрати максимум три виші, 
з вказівкою їх пріоритетности для вас. 
Терміни: для студентів — академіч-
ний семестр або рік, для докторантів, 
постдоків — від 6 до 10 місяців, на-
уковців — від 1 до 3 місяців.

До 31 грудня треба зареєструва-
тись — заповнити аплікаційну форму 
на сайті — http://ewent.meil.pw.edu.pl/. 
А потім завантажити необхідні доку-
менти (англійською мовою у форматі 
*.pdf): копія паспорта, резюме, мо-
тиваційний лист, дипломи, документ 
на підтвердження приналежності до 
вишу, транскрипт усіх зарахованих 
дисциплін, документ, що підтверджує 
знання мови (хоча б на рівні B2). Ба-
жаною є англійська або ж — це гірше, 
але прийнятно — мова країни, яка при-
ймає на навчання. Найвимогливішою 
тут є Ірландія: у Дубліні хочуть бачити 
винятково міжнародний мовний 
сертифікат, тоді як в инших країнах 

зазвичай задовольняються рекомен-
дацією кафедри іноземних мов чи 
мовної аґенції. Студентська стипендія 
за програмою — 1000, аспірантська — 
1500 € щомісяця. Конкурс немалий — 
7 – 8 претендентів на місце.

Репрезентанти EWENT радять ґрун-
товно підійти до написання мотива-
ційного листа, студентам — вибирати 
предмети, максимально наближені до 
тих, які вони вивчають тут (щоб потім 
перезарахувати їх), дослідникам — 
конкретно окреслити предмет свого 
наукового інтересу і налагодити кон-
такт із кимось із учених за кордоном.

— Мене зацікавила ця програма. 
Але є низка труднощів. По-перше, треба 
зібрати багато документів, а це трохи 
складно. Крім того, я навчаюся в аспі-
рантурі, хоч у мене диплом спеціяліста, 
а не маґістра (в Україні це дозволено), 
і це може бути бар’єром для участи 
в програмі. Та все одно я спробую. Мене 
зокрема зацікавила Прага, — каже 
аспірантка другого року навчання ІТРЕ 
Вікторія Ільканич. Вона, як і инші пре-
тенденти, дізнається про результати 
конкурсу в березні.

Ірина ШУТКА

академічна мобільність

За освітою до Евросоюзу
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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у своєму колі

Молоді науковці Інституту інженерної механіки та транспорту, які знають, що таке рух, кажуть: науці допо
магають рухатися вперед творчість, ініціятивність, впевненість, а також активна комунікація між різними 

вченими і поколіннями

Наука — це передовсім творчість
„Ура, я маґістр  

механіки!“
Щоб конструювати й експлуату-

вати автомобільну техніку і розуміти 
сутність транспортних технологій, 
удосконалювати існуюче і створювати 
нове обладнання, а також організо-
вувати на виробництві технологічні 
процеси і керувати ними, потрібна 
добра кваліфікація. Але щоб бути 
висококласним інженером, цього не 
досить: важлива також висока ерудо-
ваність, знання мов, бажання постійно 
вчитися, каже голова б’юра секції РМВ 
ІІМТ, асистент кафедри електронного 
машинобудування Тетяна Стефанович. 
Молодих науковців ІІМТ вона очо-
лила у лютому торік, має неабиякий 
досвід, адже працювала секретарем 
інститутської секції, коли нею керува-
ли доценти Олексій Ланець, Ярослав 
Шпак. Тетяна каже:

— Фаховий інженер-механік, який 
вміє розв’язувати нетрадиційні за-
дачі, високо цінується. Наприклад, 
в компанії BMW є п’ять інженерів, які 
займаються мікрокліматом у салоні 
автомобіля, і ще п’ять — зменшенням 
шуму під час зачинення дверей. По-
зитивно, що серед студентства все ж 
є усвідомлення того, що інженер-ме-
ханік — це круто. Наприклад, одна 
з наших випускниць написала у соц-
мережі: „Ура, я маґістр механіки!“. 
Це вияв поваги до фаху. Як свідчить 
статистика, запит на таких спеціялістів 
зростає. Наші випускники працевлаш-
товані, а старшокурсники часто вже 
мають підробіток.

У пошуку тих, хто  
не боїться пошуку

На кожній кафедрі ІІМТ кілька спу-
деїв залучені до наукової роботи, що-
року один-двоє йде в аспірантуру. Це 
і є джерело поповнення Ради молодих 
учених. Від десятка осіб на початках ді-
яльности Ради секція ІІМТ збільшилась 
майже удвічі. Найактивніші — Соломія 
Лясковська, Віталій Корендій, Роман 
Палаш, Роман Качмар, Володимир 
Гурський, Олександр Житенко, Віта-
лій Олекшій, Андрій Сагель. Асистент 
кафедри ЕМ Соломія Лясковська 
впевнена:

— В науку мають іти вибрані — ті, 
хто знає, що хоче і готовий нею за-
йматися, адже це — велика праця, 
а нагорода не завжди така, як би хоті-
лося… Таких вибраних нам допомага-
ють виявити олімпіяди, конференції. 
Буває, студенти невпевнені в собі, не 
розуміють, які цікаві ідеї часом мають. 
Тому важливо казати їм про це, все-
ляти впевненість, надихати власним 
прикладом.

Б’юро секції ІІМТ РМВ хотіло б біль-
ше руху „знизу“. А ще — нестандарт-
ного мислення:

— Студент часто думає, що та чи 
инша задача має єдино правильний 
розв’язок. Таке налаштування часто 
заважає займатися наукою, яка на-
справді є творчістю. Кожен учений сам 
повинен шукати шляхи вирішення, від-
повідь і докази її правильности — каже 
голова секції ІІМТ.

Найкраща наука
Автоматизація, моделювання тех-

нологічних процесів, автомобільна 
техніка, транспортні технології — це те, 
що нині цікавить молодих науковців. 
На кафедрі механіки та автоматизації 
машинобудування особливу увагу зо-
середили на нетрадиційних джерелах 
енергії й енергозберіга ючих техноло-
гіях у машинобудуванні. Вже кілька 
років у цьому керунку працює аспірант 
Віталій Корендій, який, до слова, має 
понад 40 наукових публікацій у фа-
хових виданнях, перемогу в конкурсі 
„Найкращий молодий науковець 
року“, претендує на здобуття гранту 
Політехніки для молодих учених. На-
уковець проєктує вітроустановки для 

приводу різноманітного виробничого 
і технологічного обладнання:

— Зараз ми працюємо над удо-
сконаленням конструкцій і методик 
проєктного розрахунку комбінованих 
вітрокомпресорних установок, які 
можна використовувати в обладнанні 
з пневматичним приводом, системах 
кондиціонування і вентиляції, у вибу-
хонебезпечних місцях, шахтах тощо. 
У перспективі це економія енерго- 
і матеріяльних ресурсів, забезпечення 
екологічности.

Є що поліпшувати
Своїм успіхом механіки вважають 

презентацію ІІМТ на Львівському фес-
тивалі освіти і науки, конференцію 
EМТ-2011. Зараз спільно з иншими 
політехніками Тетяна Стефанович 
працює над вдосконаленням норма-
тивно-правової бази Ради молодих 
учених. У планах — змінити критерії 
визначення рейтингу науковців-учас-
ників конкурсу на здобуття грантів 
Політехніки, „зорієнтувати конкурс на 
тих, хто робить перші кроки в науці“. 
Поза тим, у молоді вистачає „вічних“ 
проблем, які аж ніяк не додають 
заняттю наукою привабливости, — 
житлове питання, незадовільне ма-
теріяльне забезпечення, застаріле 
лабораторне обладнання. Віталій 
Корендій додає:

— Великим мінусом є „заб’юро-
кра тизованість“ нашої науки: часом 
треба оббігати велику кількість 
інстанцій, підписати масу чисто 
формальних паперів… Инший не-
долік — „гуманітаризація“ технічної 
освіти, скорочення годин базових 
загальнотехнічних дисциплін. А це ж 
основа дальшої наукової діяльнос-
ти… Щодо плюсів, то як аспірант, 
я виокремив би наявність у По-
літехніці багатьох спеціялізованих 
учених рад із захисту дисертацій, 
великий спектр програм і грантів. 
Упевнености додає і своєчасна ви-
плата стипендії, а також можливість 
за підтримки Профкому студентів 
і аспірантів і РМВ долучатися до 
різних форумів, отримувати пільгові 
путівки в санаторії тощо.

Ірина ШУТКА
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нова навчальна дисципліна

На випередження часу
Вже понад 10 років на 

кафедрі електричних 
машин ІЕСК Львівської по-
літехніки, з ініціятиви заві-
дувача кафедри професора 
Василя Ткачука, спеціялісти 
і маґістри опановують фах 
з електромеханотроніки, 
а два роки тому для бака-
лаврів-четвертокурсників 
ввели дисципліну „Основи 
мехатроніки“.

Звичайні мехатронні про-
дукти щораз тісніше оточу-
ють нас не тільки у вироб-
ничій сфері, а й у приват-
ному житті: починаючи від 
медіяльної, комп’ютерної 
і побутової сфери і закін-
чуючи сучасною медич-
ною інженерією, оброблю-
вальною, робототехнічною 
і транспортною сферами. 
Тому й закономірно, що 
електромеханотроніка, яка 
зародилася в Японії і ши-
роко розвивається у США, 
виникла як напрям розвитку 
електромеханіки і стосується 
насамперед тих технічних 
пристроїв і систем, де ви-
користовують електромеха-
нічні перетворювачі.

Як новий навчальний 
предмет, він лише починає 
прокладати собі шлях в Укра-
їні серед инших, випробува-
них часом предметів. Якщо 
в европейських вишах під-
готовку інженерів-мехатро-
ніків розпочали вже в другій 
половині 90-х років, а кілька 
років по тому технічні фахові 
школи почали готувати техні-
ків-мехатроніків, то в Україні 
наразі таких фахівців готує 
лише кафедра електричних 
машин Львівської політехні-
ки. Викладачі кафедри, одні 
з перших у галузі, розробили 
і створили електромехано-
тронні перетворювачі, вен-
тильний реактивний двигун 
для привода антени сателі-
тарного телебачення, приво-
да мотор-колеса інвалідного 
візка, безконтактні приводи 
для медичних лабораторних 
та рефрижераторних центри-
фуг крови.

А починали зі створен-
ня спеціялізації з вивчен-
ня електромеханотроніки. 
Складаючи курс, викладачі 
кафедри намагалися поєд-
нати досвід роботи колек-
тиву, нагромаджений за час 
підготовки фахівців та на-
укових досліджень, що сто-
суються проблем створення 
безконтактних електропри-
водів. У предметі вперше 
системно й достатньо повно 
використали матеріял, до-
тичний до створення нового 
перспективного типу елек-
тромеханотронних пере-
творювачів — вентильного 
реактивного двигуна з бу-
фером енергії. На лекціях 
студенти отримують знання 
з основ нового науково-тех-
нічного напряму електро-
техніки, який передбачає 
максимальне використання 
можливостей і досягнень 
мікроелектроніки для здійс-
нення всіх видів перетво-
рення електричної енер-
гії в електросистемах для 
суттєвого зменшення маси 
й об’єму пристроїв і систем, 
зменшення теплових утрат, 
експлуатаційних витрат, 
збіль шення ресурсу роботи 
тощо. Тобто, тут роблять усе, 
аби майбутні випускники 
могли успішно розробляти 
технології, що відповіда-
ють сучасним і перспектив-
ним вимогам електронізації 
електричних машин, даючи 
їм добрі знання сучасного 
стану та перспектив роз-
витку електромеханіки, 
електроніки, кібернетики, 
а також — з теорії й методо-
логії електромеханотроніки 
й мехатроніки.

— До викладання сту-
дентам електромеханотро-
ніки та мехатроніки (остан-
ня поєднує в собі механіку 
і електрику), ми підійшли 
дуже виважено, — продов-
жує Василь Іванович. — 
У процесі підготовки спо-
чатку видали навчальний 
посібник „Електромехано-
троніка“, а далі й одноймен-
ний підручник, який вивча-

ють спеціялісти і маґістри. 
Маємо конспекти лекцій 
з „Основ мехатроніки“, у ви-
давництві вже є одноймен-
ний навчальний посібник.

Восени цього року від-
булося засідання науково-
методичної комісії з елек-
тромеханіки профільного 
міністерства, на якому було 
ухвалено рішення про за-
провадження мехатроніки 
у вишах, які готують спеці-
ялістів з електромеханіки, 
електротехніки і електро-
технології.

— Ми ж їх усіх випере-
дили і тепер можемо по-
хвалитися чималою теоре-
тичною базою, — тішиться 
Василь Ткачук. — Наші сту-
денти мають можливість 
виконувати лабораторні 
роботи, працювати над 
студентськими науковими 
дослідженнями. З цієї те-
матики наші кращі маґістри 
на всеукраїнських конкурсах 
студентських робіт завойо-
вують упереваж другі і треті 
місця. Цього року аспіран-
ти Тарас Михайлович (під 
науковим керівництвом 
Андрія Лозинського) і Лідія 
Каша (під моїм керівни-
цтвом) захистили канди-
датські дисертації з напря-
му електромеханотроніки. 
З цієї тематики маємо статті 
у державних фахових жур-
налах, у зарубіжних науко-
вих виданнях. Спільними 

зусиллями наших науковців, 
аспірантів і маґістрів удо-
сконалюємо новий науко-
вий напрям не лише тео-
ретично, а й практично. 
Результати досліджень, що 
отримуємо під час виконан-
ня держб’юджетних тем, ви-
користовуємо в навчальних 
дисциплінах: „Проєктуван-
ня спеціяльних електричних 
машин“, „Електричні ма-
шини систем автоматики“, 
„Електромеханотроніка“, 
„Автоматичні системи керу-
вання електропобутовими 
приладами“, „Електропо-
бутова техніка“, „Основи 
мехатроніки“, при диплом-
ному проєктуванні базового 
напряму „Електромеханіка“, 
для спеціяльностей „Елек-
тропобутова техніка“, „Елек-
тричні машини та апарати“. 
Крім цього, найближчим ча-
сом роботи у нас побільшає, 
бо мехатроніку вивчатиме 
більше коло студентів. Ймо-
вірно, що з часом підготовка 
спеціялістів-мехатроніків 
здійснюватиметься у ме жах 
практично всіх інженерних 
спеціяльностей, бо в сучас-
них умовах майже всі галузі 
знань мають враховува-
ти перспективи розвитку 
й удосконалення технологій 
за рахунок використання 
електроніки й особливо — 
мікроелектроніки.

Катерина ГРЕЧИН
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[•] Василь Ткачук та асистент Лідія каша досліджують електро
механотронний перетворювач — центрифугу крови
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родом із Політехніки

Творець власної долі
Понад 50 років свого 

життя почесний гео-
дезист України Анатолій 
Філіпов, колишній доцент 
Інституту геодезії Львів-
ської політехніки, готував 
майбутніх геодезистів. Нині 
він — на заслуженому від-
починку, а нещодавно від-
святкував дев’яностоліття.

Народився Анатолій Єв-
генович на Смоленщині. 
Шкільні роки минули в міс-
тах Іваново та Семипалатин-
ську. Потім було навчання 
у Новосибірському інституті 
військових інженерів заліз-
ничного транспорту, однак 
його перервала війна. Далі 
все було як у калейдоскопі: 
військове піхотне училище, 
окрема добровільна брига-
да, фронт. Не обирав легкої 
долі, тож як мінометник 
бригади, був завжди там, де 
небезпечно і важко. Двічі по-
ранений, щоразу повертався 
на фронт. Після першого по-
ранення воював кулеметни-
ком стрілецької дивізії, після 
другого — автоматником. 
У листопаді 1944 року його 
скерували на навчання в тан-
кове училище, однак скорис-
татися новими знаннями не 
встиг: війна закінчилася.

У 1946 році Анатолій Філі-
пов став студентом геодезич-
ного факультету Львівської 
політехніки, отримав спеці-
яльність астрономогеодезія. 
Оскільки завжди тягнувся до 
науки, вступив до аспіранту-

ри Полтавської гравіметрич-
ної обсерваторії АН УРСР. 
Його науковим керівником 
був відомий вчений, дирек-
тор обсерваторії академік 
Олександр Орлов. На посаду 
молодшого наукового спів-
робітника обсерваторії Ана-
толія Філіпова зарахували 
за рік до захисту дисертації 
в Головній астрономічній об-
серваторії АН УРСР, де здобув 
науковий ступінь кандидата 
фізико-математичних наук.

У вересні 1956 року Ана-
толій Філіпов повернувся до 
Львівської політехніки: спо-
чатку на посаду асистента, 
а через два роки — доцента 
кафедри вищої геодезії та 
астрономії. Коли ж кафед-
ру поділили, обрав вищу 
геодезію і ґравіметрію. Для 
студентів спеціяльности 
„астрономогеодезія“ читав 
основний лекційний курс — 
вища геодезія (сферична та 
теоретична геодезія), про-
водив лабораторні заняття 
зі студентами четвертого та 
п’ятого курсів всіх геодезич-

них спеціяльностей, керував 
дипломними проєктами, 
виробничими практиками. 
Ніколи не боявся починати 
щось із початку. Так, коли 
виникла потреба освоїти су-
путникову геодезію, ретель-
но підготувався і зробив 
цікавий семестровий курс 
із основ небесної механіки.

Студентами Анатолія 
Філіпова свого часу були 
нинішні професори Петро 
Двуліт, завідувачі кафедр — 
вищої геодезії та астрономії 
Федір Заблоцький, кадастру 
територій Лев Перович, 
картографії та геопросторо-
вого моделювання Петро 
Черняга. Вони нині дуже 
шкодують, що не вдалося 
записати його лекції й ви-
дати окремою збіркою, як 
і дослідження, що готував 
до докторської дисертації.

— Анатолій Євгенович 
був керівником моєї диплом-
ної роботи, згодом ми багато 
років працювали з ним на 
одній кафедрі, — розповідає 
професор кафедри вищої 
геодезії та астрономії Петро 
Двуліт. — Це був чудовий 
лектор і науковець, відомий 
як в Україні, так і в Союзі. 
Його монографія „Порівнян-
ня Пулковських та Йохан-
несбургських спостережень 
широти“ є однією з кращих 
монографій з астрометрії 
і настільних книжок для спе-
ціялістів. Великий ерудит, 
консультував студентів і ви-
кладачів із різних питань. 
Докторську завершив, але 
чомусь не захотів її захищати.

— Анатолій Філіпов — 
дуже добрий спеціяліст із ви-
щої геодезії,— додає Федір 
Заблоцький. — У нау кових 
дослідженнях був дуже скру-
пульозний: наукових статей 
не писав десятками, але 
довго і ретельно над ними 
працював. Мав добру ма-
тематичну підготовку, що 
дозволяло йому працювати 
творчо. Мені завжди в ньому 
імпонували обов’язковість, 
дисциплінованість, готов-
ність допомогти молодим 

асистентам у наукових чи пе-
дагогічних питаннях. Студен-
ти його дуже поважали, хоча 
заробити добру оцінку в ньо-
го було непросто. А ще він 
був затятий рибалка і дуже 
любив „тихе“ полювання.

У 74 роки, коли, здава-
лось, можна було вже спо-
кійно відпочивати, Анатолій 
Філіпов, на запрошення 
завідувача кафедри геодезії 
професора Олександра Мо-
роза, ще 6 років працював 
доцентом, освоюючи ціл-
ком нові для себе предмети.

— Кафедра вищої гео-
дезії та астрономії розмі-
щена поверхом вище від 
нас, — каже Олександр 
Іванович. — Традиційно 
нашу кафедру, порівняно 
з вищою геодезією, вважа-
ють „легкою“. Такої думки 
був і Анатолій Євгенович, 
доки не зіткнувся з геодезію 
зблизька. Незважаючи на 
свій поважний вік, дуже ско-
ро ввійшов „у курс справи“, 
а глибоко вникнувши у сфе-
ру нашої освіти, признався, 
що ніколи не сподівався 
зустрітися у нас із такою 
складністю. З цим високо-
ква ліфікованим, надзвичай-
но порядним і прямоліній-
ним чоловіком було легко 
й комфортно працювати.

Анатолій Філіпов має 
40 наукових праць і мето-
дичних посібників. Нагоро-
джений медалями, багатьма 
почесними грамотами та 
подяками адміністрації Львів-
ської політехніки. Зав дяки 
його наполегливій праці та та-
ланту педагога геодезичний 
факультет і згодом Інститут 
геодезії підготував багато до-
стойних інженерів-геодезис-
тів, що прославили Львівську 
політехніку на теренах колиш-
нього Союзу й за кордоном.

Колеги та учні Анатолія 
Євгеновича щиро вітають 
його зі славним ювілеєм, ба-
жають ще багато років про-
жити у доброму здоров’ї і не 
втрачати любови до життя.

Катерина ГРЕЧИН[•] анатолій Філіпов, Ольга Грабазей, аполлінарій Островський
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напередодні свята

Перший лапатий сніг, рекламні вогні, різнобарв’я вітрин і заклики до доброчинности нагадують про на
ближення одного з найрадісніших для дітей свят — Дня святого Миколаячудотворця. Ця передсвяткова 

метушня навіює роздуми

Традиції вчора, сьогодні і завтра
Миколай мого дитинства

У роки мого дитинства це свято було 
иншим. І не тому, що з плином часу ми-
нуле видається казковим і особ ливим, 
і не тому, що святкували не афішуючи 
(у радянські часи воно було забороне-
не), а тому, що було одухотворене, спо-
внене щирої віри і чистоти. Ми готували-
ся до нього заздалегідь, писали листи, 
співали „А хто-хто Миколая любить…“, 
а батьки особливо акцентували на сло-
вах „Тому святий Миколай на всякий 
час помагай“. Ми знали, що Миколай — 
чудотворець і зможе зцілити від недуги, 
оберегти від нещастя, здійснити щирі 
(не обов’язково матеріяльні) бажання. 
Ми зі сестрою намагалися бути чем-
ними, слухати батьків, не сваритися за 
всілякі дрібнички.

Батьки вчили нас гарних віршиків 
і колядок, робити з кольорового папе-
ру ланцюжки і ялинкові прикраси, з ви-
дутих яєць — смішних паяців, а Тато 
виготовляв з пофарбованої вати, поли-
тої воском чи якимось лаком, фіґурку 
святого, якого на Різдво ми ставили під 
деревце (так називали ялинку).

З нетерпінням чекали ми вечора 
18 грудня. Що цікаво: батьки ніколи 
не перевдягалися у святого Миколая. 
Світлої пам’яти мій Тато казав, що при-
ходять тільки діди Морози, а святий 
невидимий і робить добро таємно, як 
усі справжні доброчинці. Однак нам 
дуже хотілося побачити, як чудотво-
рець приїжджає верхи на білому коні 
(якщо випав сніг) або гнідому (якщо 
без снігу) і приносить у домівки, де 
живуть чемні дітки, гостинці. Коли ми, 
набігавшись від вікна до вікна в очі-
куванні святого, втомлювали батьків 
запитанням: „Коли вже прийде Мико-
лай?“, Мама пропонувала нам піти до 
сусідської дівчинки і запитати, може, 
до неї він вже завітав. Ми бігли до 
Радусі, та виявлялося, що до неї Мико-
лай ще не приходив, і саме тоді Мама 
гукала, щоб ми швидше поверталися 
додому, бо на вікні з’явилися чарівні 
пакунки. Радуська бігла з нами, щоб 
роздивитися наші гостинці, а в цей час 
Миколай приходив до неї.

Ми обережно розгортали пере в’я-
зані кольоровими стрічками пакунки 
і роздивлялися подарунки. Це могли 
бути панчішки і шапочки, рукавички 

або шалики, гарні книжечки, цукерки, 
медівники-миколайчики, яблука, го-
рішки і помаранчі. А бували і „золоті“ 
або „срібні“ різки!

„…од Бога і голос той, 
і ті слова“

Ніколи не забуду той рік, коли мою 
дитячу віру порушила старша сестра. 
Напередодні свята вона з хитрим ви-
глядом запитала, чи хочу я знати, що 
Миколай принесе мені цього разу. 
Вичекавши момент, коли батьки були 
зайняті, вона повела мене у закуток 
комірки, де під старим коцом лежали 
святкові подарунки.

Такої кривди я ще не знала! З пла-
чем і образою я звинуватила Маму 
в обмані і не хотіла чути жодних по-
яснень. „Миколая нема! Це ви все 
вигадали!“, — заливалася я гіркими 
сльозами.

Конфлікт залагодив добрий, лагід-
ний чоловік, який иноді приїжджав 
до нас зі Львова і якого ми називали 
„вуйцьо“. Це вже тепер я знаю, що то 
був священик ЧСВВ Пахомій Борис, 
котрий до війни працював редактором 
журналу „Місіонар“, за що відсидів 
десять літ у радянських концтаборах. 
Він нагодився саме в цей слушний час! 
Узяв мене за руку, посадив навпроти 
себе і розповів, що чудотворець був 
реальною людиною, яка допомага-
ла людям, що святі не помирають, 
а піклуються про нас із небес. Святий 

Миколай дбає про те, щоб батьки змог-
ли від його імени робити подарунки 
чемним діткам.

Ніби нічого особливого не сказав, 
зрештою, я не пам’ятаю сьогодні всіх 
його слів, але душевне тепло, яке йшло 
від мудрого духівника, зігріло мене і за-
спокоїло. Я перепросила маму за свій 
дитячий демарш і більше не відчувала 
образи за те, що це вона купує нам по-
дарунки. Я знала, що така воля святого.

Навіть діти вміли берегти  
таємниці

Нинішній молоді, вже вихованій 
на відроджених традиціях, важко, ма-
буть, зрозуміти, як у роки атеїстичного 
комуністичного режиму можна було 
забороняти Миколая чи инші релігій-
ні свята. Але так було. У святкові дні 
комсомольські активісти записували 
або фотографували тих, хто йшов до 
церкви, носив на шиї хрестики, брав 
шлюб і т. ин., а потім „виховували“ їх 
на комсомольських зборах, нерідко 
виключали з комсомолу (а комсомоль-
цями мусили бути всі!), що ставало 
підставою для відрахування з універ-
ситетів. Тоді навіть діти вміли берегти 
таємниці.

Пригадую, першокласниця Марта 
у день святого Миколая прийшла зі 
школи засмучена, але горда, і роз-
повіла своїй мамі, як діти хвалилися 
подарунками. „Вони подумали, що 
мені Миколай не приніс нічого, бо я не 
сказала, що до мене він теж приходив. 
Я пам’ятала, що ти вчителька і за це 
тебе можуть звільнити з роботи.“

„Тільки на нього  
маю надію“

У роки Незалежности свято Мико-
лая повернулося в Україну. Тепер ніхто 
не забороняє ходити до церкви, співа-
ти релігійних пісень, писати листи до 
святого, тішитися подарунками, бути 
доброчинцями. Та не можу не згадати 
розрекламованих скоробагатьків, які 
наввипередки розповідають, скільки 
доріг відремонтували, пам’ятників 
і дитячих майданчиків побудували, 
подарували школам комп’ютерів, 
скількох дітей ощасливили! А потім 
з’я со ву єть ся, що все за державні, 

[•] Святий Миколай. Різьба по дереву 
Осипа Величка
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громадські ініціятиви

Свято милосердя і розуміння

Вже незабаром кожна оселя пахну-
тиме мандаринами та солодощами. 

Особливий цей день для дітвори. Щоб 
свято Миколая прийшло до кожного 
і було щедре, чимало організацій до 
нього активно готуються.

Колегія та профком студентів і аспі-
рантів Львівської політехніки щороку да-
рують солодкі пакунки дітям студентів, 
аспірантів та докторантів. Не залишають 
без уваги і студентів-сиріт. Так і цьогоріч 
триста цукеркових пакуночків посоло-
дять життя дітвори.

Допомагати вихованцям Лопатин-
ської школи-інтернату — багаторічна 
традиція Студентського братства Полі-
техніки. Молодь щороку збирає кошти 
на придбання необхідного. Долучитися 
до цієї акції може кожен небайдужий — 
будь-яка допомога надзвичайно потріб-
на і дорога.

Також у Політехніці (у IV навчальному 
корпусі) до 18 грудня працює „Прий-
мальня святого Миколая“. Тут збирають 
подарунки та кошти для онкохворих ді-
тей, які передадуть у благодійний фонд 
„Крила надії“.

Мальтійська служба допомоги спіль-
но зі Львівською міськрадою та ком-
панією „МТС Україна“ організували 
віртуальний тур „Святий Миколай — ді-
тям-сиротам“. Мета — залучення нових 
учасників до благодійної акції в межах 

інноваційного проєкту від МТС „До-
повнена реальність. Історія Львова“. 
Переглядаючи зображення старого 
Львова з допомогою мобільного до-
датка Historypin, на екрані смартфону чи 
планшета можна побачити розташуван-
ня найближчих благодійних скарбничок 
у закладах Львова. Це дасть змогу збіль-
шити коло охочих зробити пожертву для 
дітей з інтернатів.

Триває благодійна акція „Миколай 
про тебе не забуде“. 3 грудня розпо-
чала роботу „Канцелярія святого Мико-
лая“. Волонтери проєкту виготовляють 
святкові листівки, які даруватимуть від 
12 до 17 грудня. Для участи в акції за-
реєструвалися 750 волонтерів. Усі охочі 
можуть принести солодощі, канцтовари, 
іграшки, дитячі книжки, журнали та об-
міняти їх на святкову листівку на загадку 
про доб ру справу. Також можна зробити 
благодійний внесок на придбання по-
дарунків для дітей із малозабезпечених 
сімей. Ці подарунки волонтери розноси-
тимуть за адресами 18 – 19 грудня.

9 грудня відбулася святкова хода 
„Я допомагаю Миколаю!“. Учасниками 
параду, який розпочався біля Палацу 
мистецтв і завершився на площі Ринок, 
були паркуристи та брейкдансери у су-
проводі духового оркестру Академії су-
хопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар

13 грудня — Святого апостола Ан-
дрія Первозванного. 
15 грудня — День працівників суду. 
19 грудня — Святого Миколая Чу-
дотворця.

Пам’ятні дати
13.12.1603 — помер Франсуа Вієт, 
французький математик.
13.12.1877 — народився Микола Ле-
онтович, український композитор, 
автор всесвітньо відомого „Щедри-
ка“, опери „На русалчин Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген Свер-
стюк, український поет, літератур-
ний критик і правозахисник, автор 
творів „Собор у риштованні“, „Іван 
Котляревський сміється“.
13.12.1963 — помер Василь Симо-
ненко, український поет, автор 
поетичних збірок „Земне тяжіння“, 
„Лебеді материнства“, поеми для 
дітей „Цар Плаксій та Лоскотон“.
14.12.1840 — народився Михайло 
Старицький, український письмен-
ник, театральний і культурний діяч, 
автор п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, 
„Маруся Богуславка“…
15.12.1848 — помер український 
письменник Євген Гребінка.
15.12.1966 — помер Волт Дісней, 
американський кінорежисер, про-
дюсер, який відкрив розважальний 
парк „Діснейленд“.
16.12.1583 — у Львові помер книго-
друкар Іван Федоров.
16.12.1770 — народився Людвіґ ван 
Беетговен, німецький композитор.
17.12.1797 — народився Джозеф 
Генрі, американський фізик, який 
відкрив явище самоіндукції, перший 
збудував потужний електромагніт і 
електродвигун.
17.12.1919 — помер П’єр Ог’юст 
Ренуар, французький живописець.
18.12.1856 — народився Микола 
Садовський (Тобiлевич), видатний 
український артист i письменник.
18.12.1871 — народився Микола 
Вороний, видатний український 
письменник.
18.12.1876 — народився Петро 
Холодний, український художник i 
полiтичний дiяч.
19.12.1870 — помер український 
композитор Михайло Вербицький, 
укладач музики до Національного 
гимну „Ще не вмерла Україна“.
19.12.1919 — народився Микола 
Лукаш, український письменник-
перекладач.
19.12.1920 — народився Микола 
Руденко, український письменник, 
відомий правозахисник, один із за-
сновників Української Гельсінської 
Спілки.

а не власні кошти… Як це, однак, від-
різняється від батькових поглядів на 
скромність і анонімність справжньої 
доброчинности!

Та є багато достойних прикладів, 
коли громадські організації й окремі 
меценати піклуються про дітей із мало-
забезпечених родин, сиріт, знедолених. 
Бо в наш час, коли невеличка групка лю-
дей розкошує на вкрадених мільярдах, 
мільйони українців ледве зводять кінці 
з кінцями. Водночас діти, дивлячись 
на однолітків із заможніших родин, 
теж просять дорожчих подарунків. Так, 
малий Данилко попросив у Миколая 
комп’ютер. Його мама спробувала по-
яснити, що таких дорогих подарунків 
святий не робить, на що хлопчик щиро 
і з не дитячою тугою сказав: „Тільки на 
нього маю надію, бо ви ж не маєте за 
що купити…“.

Маркіян, якому одинадцять літ, 
також вірить у Миколая, пише до ньо-

го листи і просить, окрім подарунків, 
здоров’я для всієї родини. Він дивується 
однокласникам, котрі сумніваються 
в цьому великому таїнстві.

Можна було б на такій оптимістичній 
ноті поставити крапку, але дивлюся на 
рекламні передсвяткові вогні і мене 
огортає сум. Не можу прийняти як да-
ність нового часу дику комерціялізацію 
свят, яка зводиться до погоні за подарун-
ками, знижками, дешевим і неякісним 
товаром. А трапляються навіть випадки, 
коли святочні кошички для дітей нечесні 
„торгаші“ укладають із зіпсованих со-
лодощів!

Ми будуємо нову державу, фор-
муємо нові суспільні відносини. Яку 
духовність передамо дітям, які традиції 
вони збережуть, які спогади залишаться 
в їхній пам’яті — залежить від культури 
і моралі батьків, від дорослих, від нас 
із вами.

Ярослава ВЕЛИЧКО



10 ч. 38 (2798)
13 – 19 грудня 2012[СуСПІЛьСТВО]

кінцева дата

Катастрофи не буде, але  
свічки купуйте!

З останнім днем 5125-річного циклу в календарі майя, що випадає на 21 грудня 
2012 року, астрологи і провидці, а вслід за ними ЗМІ пов’язали чимало нумерологіч-

них формул і сценаріїв астрономічних катастроф. Саме тоді внаслідок надзвичайного 
підвищення сонячної активности, зіткнення Землі з таємничою планетою Нібіру або 
через унікальний „парад планет“ очікують на загибель людства і кінець світу. Не вперше, 
мабуть, йдеться і про початок нової ери, коли Земля та її жителі зазнають позитивного 
фізичного або духовного перевтілення, перейдуть у так званий четвертий вимір.

Спростування від  
астронома

Голова Львівського астро-
номічного товариства, до-
цент кафедри вищої геодезії 
та астрономії ІГДГ Любов 
Янків-Вітковська з упевне-
ністю заявляє, що 21 грудня 
кінця світу не буде:

— Відповідно до су-
часних наукових теорій, 
Сонце світитиме нам ще 
5 мільярдів років. Аж тоді 
людство може загинути. 
Вірю, що до цього часу 
земляни побудують нові 
космічні кораблі, зможуть 
полетіти на планети инших 
зоряних систем.

Як і директор Головної 
астрономічної обсервато-
рії України академік НАНУ 
Ярослав Яцків, я певна, 
у цьогорічному параді всьо-
го трьох планет теж нема 
нічого особливого. Кожна 
з них розміщуватиметься 
на своїй орбіті у позиції, 
яка стосовно Сонця з Землі 
видаватиметься прямою 
лінією. Але раніше бували 
паради з більшою кількістю 
планет. У Сонячній системі, 
крім нашої, ще сім планет. 

Відповідно до закону все-
світнього тяжіння, їхня дія 
на магнітне поле Землі 
скомпенсована. Ми вже 
маємо „імунітет“.

Магнітне поле Землі 
сильніше відчуває підви-
щення сонячної активности. 
Потік електромагнітного 
випромінювання від Сонця 
провокує так звані магнітні 
бурі. Багато лабораторій 
світу, зокрема й наша, дослі-
джують і точно прогнозують 
їх. Наразі жодних надзви-
чайних загроз з боку Сонця 
ми, як і инші науковці, не 
бачимо.

Розмови про зіткнення 
з якоюсь планетою або 
астероїдом — теж нісеніт-
ниця. Якщо б якесь велике 
тіло ввійшло в Сонячну 
систему, телескопи сфо-
тографували б його кілька 
років тому. Коли до нас 
летіла комета Гейла-Боппа, 
вчені Петербурзького ін-
ституту теоретичної фізики 
завчасу вирахували орбіту, 
по якій вона має пролетіти 
повз землю. Нічого над-
звичайного найближчим 
часом астрономи Петер-
бурзького інституту теоре-
тичної фізики, відділення 
астрономії й астрометрії 
в Головній астрономічній 
обсерваторії НАНУ, NАSА 
(американська космічна 
аґенція) чи ESA (европей-
ська космічна аґенція), 
з якою ми співпрацюємо, 
не передбачають.

Кінці світу вже мали бути 
7.07.1997, потім 7.07.2007. 
Гра цифр впливає на сві-
домість людей. Комусь 
вигідно таким чином від-
волікати увагу від поважних 

проблем, хтось у такий спо-
сіб заробляє гроші. Навіть 
за відвідуваність сайтів, які 
поширюють „прогнози“. 
Люди налаштовані на нега-
тивізм. А природа і Всесвіт 
не спроможні руйнувати. 
Весь негативізм йде від нас 
самих.

Хоч кінця світу й не бу-
де, а гарні свічки закупити 
все таки раджу: без них 
для створення святкової 
атмосфери Нового року, 
Різдва, святого Валентина 
не обійдемося.

Позиція  
Церкви

— Про близький кінець 
світу я не чув. Ніхто не змо-
же врятуватися від того, 
що передбачає есхатологія 
(розділ теології про кінець 
світу), — вважає о. Бог-
дан Грушевський, очіль-
ник Центру студентського 
капеланства Львівської 
архієпархії УГКЦ. — Хрис-
тиянська позиція щодо 
кінця світу базується на 
вченні Ісуса Христа та Апо-
каліпсисі Івана Богослова. 
Христос не називав дати. 
Навпаки — сказав, що „ні 
дня, ні години навіть ан-
гели небесні не знають“. 
Він попередив, що будуть 
пророки і ясновидці, які 
сповіщатимуть про на-
ближення останніх днів, 
з’являтимуться знаки, які 
треба буде відчитувати.

Коли Ісус сказав „ще рід 
цей не мине, а мої слова 
збудуться“, то мав на увазі 
не глобальну катастрофу, 
а лише знищення Єрусали-
му. Однак тодішні христия-

ни вважали, що невдовзі 
Христос вже прийде вдру-
ге на Землю. В 410 році 
отці Церкви говорили про 
наближення Божого суду, 
бо почав розвалюватися 
устрій великої Римської 
імперії.

Часто розуміємо кі -
нець світу як закінчення 
Всесвіту. Христос і Біблія 
описують, радше, локаль-
ний вимір. „Апокаліпсис“ 
означає „об’явлення“, тож 
не варто цю частину Свя-
того Письма сприймати 
як катастрофу природного 
характеру. Йдеться про 
об’явлення Івану Богосло-
ву подій, які будуть супро-
воджувати кінець люд-
ської цивілізації.

Крім того, це прихід 
Ісуса Христа, остаточна 
перемога добра над злом. 
Християни мають тішитися 
з цього і чекати. Хтось по-
мирає сьогодні, а хтось — 
завтра. Смерть у христи-
янстві не є обмеженням 
і закінченням всього, а по-
чатком нового життя. Готу-
ватися до кінця світу — це 
намагатися жити з Богом. 
Зустрічаючись з Ним кож-
ного дня у Причасті, не 
боятимемося зустрітися за 
инших обставин.

Анна ГЕРИЧ
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портрет переможця

Головне у фотографії — настрій
Четвертокурсник ІНЕМ Олексій Дікун, який просто пока-

зав свої роботи иншим, став переможцем фотоконкурсу 
освітнього студентського тижневика „Аудиторія“ „ЕВРО-
2012 крізь призму об’єктива“. Перемогу йому принесла 
сюжетна світлина „Танцюю — перемогу чую!“. Традиційно 
переможці діляться з читачами нашої газети своїми емо-
ціями від перемоги. Тож читайте: що надихає хлопця, осо-
бливості його фотографування та враження від конкурсу.

— Фотографувати я по-
чав лише два роки тому, 
коли батьки на день наро-
дження подарували мені 
професійний фотоапарат. 
Спершу намагався навчи-
тися фотографувати само-
тужки та зрозумів, що без 
професійних курсів тут не 
обійдеться. Тому, коли ді-
знався, що в Політехніці 
проводять фотокурси, од-
разу зацікавився, — роз-
повідає переможець фото-
конкурсу.

Олексієві надзвичайно 
подобається спорт — він за-
тятий футбольний фанат. Тож 
Еврочемпіонат був для нього 
величезним святом. Хлопець 
відвідав усі матчі, які прохо-
дили у Львові, а фотоапарат 
став для нього способом 
зберегти для себе пам’ятку 
про цю визначну подію.

— Свої роботи показував 
кільком людям, які знаються 
на фотографуванні — їхня 
думка була дуже позитив-
на. Перемога у конкурсі ще 

більше додала впевнености 
та стала потужним поштов-
хом для участи у наступних 
виставках, — наголосив хло-
пець. — Перше місце для 
мене стало несподіванкою. 
Подавав фотографії знач-
ною мірою для того, щоб 
отримати досвід та почути 
оцінку своєї творчости, а не 
з метою перемогти. Спершу 
навіть не зізнавався нікому, 
крім моїх рідних та коханої, 
що беру участь у конкурсі. 
Лише згодом вирішив по-
ділитися своїм рішенням 
із кількома друзями. Такі 
влучні назви до робіт мені 
допомогла придумати моя 
дівчина (майбутній філолог).

Найбільше Олексієві по-
добається фотографувати 
пейзажі та стріт-арт:

— Люблю виловлювати 
моменти, які люди не за-
вжди помічають. І саме ці ка-
дри дуже часто викликають 
захоплення. Щоб побачити 
такі особливості, треба на-
вчитися помічати малопо-
мітне, багато гуляти, бачити 

як воно виглядатиме в кадрі. 
Часто те, що на перший по-
гляд виглядає нецікавим, на 
фото матиме зовсім инший 
настрій і вигляд. А власне 
настрій — це те, що я хочу 
передавати у своїх роботах. 
Найчастіше фотографую ко-
льоровими кадрами, але 
зараз більше уваги приділяю 
чорно-білим — так більше 
концентрується увага на 
емоціях, а не на кольорах.

Крім фотографії, Олексій 
Дікун займається спортом, 
до того ж вчиться „на від-
мінно“, тож отримує під-
вищену стипендію і навіть 
цьогоріч став стипендіятом 
імени Юрія Рудавського.

— Я дуже хотів вступити 
до Політехніки, адже тут 
навчалися мої батьки. Хоча 
для підстрахування подавав 
документи в инші виші і на-
віть мав усі шанси навчатися 
у Києві, але не захотів їхати зі 
Львова — це місто особливе 
і надзвичайне. А в навчанні 
подобається те, що мій на-
прям, маркетинґ, дає мож-
ливість реалізовувати свої 
творчі здібності та втілювати 
всі задуми ориґінально — 
так, як ніхто не додумався 
це зробити раніше. Вважаю, 
що не може бути нічого 
кращого, як робити те, що 
подобається, і отримувати 
за це нагороду, — додав на-
останок хлопець.

фотофакт

„Спалах“ у Політехніці

У Львівській політехніці 4 грудня відбулося офіційне від-
криття виставки Всеукраїнського студентського фестивалю 

фотографії „Спалах“.
У виставці взяли участь понад сімдесят учасників з усієї Укра-

їни, зокрема й студенти-політехніки. З двохсот робіт відібрали 
більше шістдесяти кращих. До 20 грудня виставка експонується 
у фойє другого поверху головного корпусу Політехніки. Фести-
валь охоплює широкий спектр жанрів, орієнтуючись на студента 
і його фотографію як результат світосприйняття.

Організатор фестивалю — Колегія та профком студентів та 
аспірантів Львівської політехніки.

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

„Пан веде панію вболівати за Данію“
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волонтерська програма

ВООН — справжня місія

Координатори програми ООН 
6 грудня презентували студен-

там ІГСН Львівської політехніки 
волонтерські курси. Зустріч відбу-
валась у форматі діялогу: студенти 
мали можливість не лише слухати, 
а й висловлювати свою думку про 
волонтерство.

Програму „Волонтери ООН“ (ВООН) 
було створено 1971 р. з метою сприян-
ня глобальному розвитку та забезпе-
чення миру. З того часу волонтерами 
стали понад 30 тис. осіб. Зараз близько 
70 % ВООН — громадяни країн, що 
розвиваються, а 30 % походять із інду-
стріяльно розвинених країн. На пре-
зентації молодь дізналася про те, як 
стати волонтером ООН, умови, вимоги 
та можливості програми.

Волонтери ООН мають можливість 
працювати у трьох напрямах: соціяль-
ний, екологічний та творчий. Середній 
вік добровольців — 37 років, досвід 
роботи 5 – 10 років. Це свідчить про 
те, що волонтерами стають не лише 
молоді, а й старші (високопрофесійні) 
люди. Волонтери працюють у посткон-
фліктних державах, після стихійних 
лих, допомагають молодим державам 
зміцнити демократичні інституції, про-
вести вибори, підтримують біженців, 

надають базові послуги там, де інф-
раструктуру було зруйновано чи ще 
не створено.

Добровольці працюють у понад 
140 країнах світу: у Африці — 40 %, Азії 
та Океанії — 26 % та Центрально-Схід-
ній Европі — 15 %, решта в Арабських 
країнах, на Карибах та в Центральній 
і Південній Америці. 30 % з них працю-
ють у найбідніших і найменш розвине-
них країнах світу.

ВООН в Україні працює з 1993 р. 
з метою сприяння міжнародним зу-
силлям, спрямованим на побудови де-
мократії та залучення громадськості. 
За цей час в Україні залучено до робо-
ти 103 волонтери (39 жінок і 64 чолові-
ків), з-поміж яких 72 — з инших країн.

Щоб стати волонтером ООН, треба 
бути не молодшим 25 років, мати вищу 
освіту і хоча б початковий досвід робо-
ти за спеціяльністю (2 роки), знати іно-
земну мову (найчастіше англійську, ес-
панську, французьку), але чим більше 
мов знаєте, тим більше можливостей 
влаштуватись на роботу. Докладніше 
про програму волонтерства можна 
знайти на сайті https://one.unv.org/
main/index.php.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Представники Львівщини 7 грудня 
вшанували пам’ять автора Держав
ного гимну україни отця Михайла 
Вербицького. Заходи відбувалися 
у с. Млини (Республіка Польща), 
де він похований.

Після затяжної хвороби 5 грудня помер 
громадський діяч ярослав Лемик. Він 
відомий як літописець фотосвідчень 
дисидентського руху, у комуністичні 
часи відтворював та поширював дис-
идентські матеріяли, був активним 
громадським діячем часів неза-
лежности, директором благодійного 
фонду „Карітас-Львів УГКЦ“, дирек-
тором видавництва „Світ дитини“.

Правозахисник, дисидент і політ
в’я зень радянських часів Семен 
Глузман презентував автобіографіч
ну книгу „Малюнки по пам’яті, або 
Спогади відсидента“. Книга умовно 
поділена на дві частини: тюремні 
спогади та есеї, присвячені друзям. 
У спогадах Василь Стус, Сергій Ко-
вальов, Валерій Марченко та багато 
инших дисидентів представлені не 
мучениками чи героями, а пересіч-
ними людьми, що мали нещастя на-
родитися і жити у країні тоталітарної 
брехні, але мужньо їй протистояти.

7 грудня Львівщина відсвяткувала 
120ту річницю від дня народжен
ня першої у світі жінкиофіцера, 
хорунжої Січового стрілецтва Олени 
СтепанівДашкевич. На Личаків-
ському кладовищі поклали квіти до 
могили хорунжої, а також до могили 
її сина — історика, політв’язня, гро-
мадського діяча Ярослава Дашкевича 
та чоловіка — політичного і військо-
вого діяча, генерал-хорунжого армії 
УНР Романа Дашкевича. 

Ініціятивна група „Першого грудня“ 
представила „українську хартію віль
ної людини“, в якій запропонувала 
ціннісну відповідь на головні виклики, 
які постають перед україною і кожним 
її громадянином. Наріжні камені Хар-
тії — три прості думки: відповідаль-
ність за своє життя, а отже, його успіх, 
добробут і щастя ні на кого не перекла-
дається; мораль і духовні цінності не 
можуть відкладатися на завтра — вони 
завжди потрібні сьогодні; ми будуємо 
те, що уявляємо, а отже, від глибини, 
масштабу і творчого хисту нашої уяви 
залежить наше майбутнє. Повний текст 
Хартії вільної людини можна знайти на 
сайті групи 1-12.org.ua.

За матеріялами інформаґенцій

Начальник відділу працевлашту-
вання та зв’язків із виробництвом 
Львівської політехніки Олег Логуш 
зауважив:

— Приємно, що студенти не чека-
ють, а самостійно намагаються пока-
зати свій рівень життєвої активности 
і сили та змусити підприємства побо-
ротися за них. Здорова конкуренція — 
запорука доброї кар’єри та успіху.

Також до привітань долучилися 
керуючий справами Роман Корж, за-
ступник голови Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львівської по-
літехніки Юрій Баланюк та куратор 
програми „Перший кар’єрний крок“ 
ЛМР Марта Завербна.

Координатором цьогорічного Ін-
женерного ярмарку кар’єри була Анна 
Устінова.

крок до успіху

ІЯК — інвестиції у майбутнє
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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студмістечко

За порушення порядку — виселення  
з гуртожитку

Усім відомо, що чемним дітям 
святий Миколай приносить пода-

рунки, а нечемні знаходять вранці під 
подушкою різочки. Студенти — вже 
практично не діти, але теж згадують 
про потребу бути чемними ближче до 
новорічно-різдвяних свят. А от в ин-
ший час трапляється всяке.

Спудеї, котрі мешкають у гурто-
житку, отримують повну свободу, 
обмежену лише певним вихованням 
та правилами проживання у Студміс-
течку. Якщо вдома батьки контро-
люють кожен крок, нагадують про 
певні моральні та поведінкові межі, то, 
позбувшись пильного нагляду, молоді 
люди не завжди вміють себе опанува-
ти. Комусь непросто налагоджувати 
стосунки з чужими людьми, з якими 
доля звела при поселенні в одну кімна-
ту, хтось не може осягнути премудро-
щів щоденного готування їжі, комусь 
важко обмежувати приватний простір 
і ділити його з кимось (погодьтеся, не 
всі можуть, скажімо, читати підручни-
ки під розмову чи музику під боком).

Але трапляється й таке, що до цьо-
го всього додається надмір юнацької 
енергії і невміння скерувати її в по-
трібне русло. Тоді молодим людям 
здається, що вони можуть усе, а голов-
не — на все мають право: хочу про-
гуляти пари — прогулюю (а хто мені 
заборонить?), не хочу прибирати — не 
буду, святкую день народження — хай 
чують усі сусіди. І справді, передовсім 
кожен із нас має права, але незапереч-
ним є головний постулат: мої права 
закінчуються там, де починаються 
права иншого. Відтак веселощі сту-
дентів — це нормально (адже логічно, 
що спудейські роки — це не лише 
навчання), доки вони не починають 
заважати иншим.

Коли ж компанії так весело, що 
вони забувають про своє перебування 
в певному соціюмі, де сусіди — доволі 
близько, а гамір проникає не лише 
через тонкі стіни до сусідів, а й ви-
хлюпується на коридори, цілі поверхи, 
а то й гуртожитки, часом доходить до 
того, що один веселий вечір ставить 
під загрозу перебування студентів на 
авдиторній лаві.

Авторці цих рядків довелося побу-
вати на засіданні комісії з правопору-
шень у Студмістечку. Її голова — про-

ректор із молодіжної політики Львів-
ської політехніки Богдан Моркляник. 
Завжди у складі комісії — директор 
Студмістечка Ігор Гельжинський або 
його заступник Ігор Якубовський. Ре-
шта комісії формується залежно від 
того, студенти яких інститутів поруши-
ли порядок настільки, щоб потрапити 
„на килим“ до проректора, — відповід-
но долучаються заступники директорів 
із виховної роботи цих інститутів.

Банальна історія: один зі студен-
тів — майбутній архітектор святкував 
уродини у 8 гуртожитку. Запросив 
друзів — зі свого інституту та з ІКНІ. Зі-
бралась чималенька компанія. Сиділи 
собі, святкували, пили горілку-коньяк 
(хоч розпивання алкогольних напоїв 
і заборонене на території Студміс-
течка), а потім чомусь невідомо хто 
й чому розпочав конфлікт. Спочатку 
підійшли хлопці з кімнати навпроти, 
потім з верхнього поверху — і вже 
гамір та шарпанину чути на весь по-

верх. На шум підійшов студентський 
оперзагін. У загальному гаморі годі 
було збагнути, хто має слушність, хто 
що кому хоче довести. Студзагін ви-
рішив викликати підмогу — охорону. 
Разом з нетверезими студентами вони 
вийшли на вулицю, щоб не піднімати 
на ноги весь гуртожиток.

Чи то свіже повітря посприяло, 
чи то арґументи охорони були пере-
конливі, але компанія заспокоїлась. 
Щоправда, показати документи ніхто 
з них не наважився. Тому порушен-
ня, яке гіпотетично (якби вчасно не 
підоспіла допомога) могло дійти до 
чималої бійки, автоматично було „за-
писано на рахунок“ усіх мешканців 
кімнат-порушників. Тим більше, що 
комісії, яка вислуховувала виправдо-
вування студентів, попередньо пере-
читавши їхні письмові пояснення, 
було незрозуміло, як у такому гаморі 
хтось міг спокійно сидіти і вчитися, 
спати чи просто слухати музику 

(а саме такі пояснення давали сту-
денти, які нібито не брали участи ні 
в пиятиці, ні в шарпанині та сварці).

Комісія запрошувала студентів по 
одному, розпитувала кожного про 
деталі того вечора, цікавилася й інтере-
сами кожного потенційного поруш-
ника (лише двоє могли похвалитися 
тим, що читають художню літерату-
ру); усіх архітекторів-п’ятикурсників 
об’єднувала цікава деталь — на іспиті 
у голови комісії Богдана Моркляника 
вони мали з його предмету лише по 
50 балів.

Врешті-решт, розплутавши цю 
детективну історію, вислухавши по-
рушників та свідків порушення (а, як 
відомо, у юриспруденції свідок, який 
не запобіг злочину, є співучасником), 
комісія вирішила переселити студен-
тів, котрі не брали участи в забаві, 
в инші кімнати, а уродинника та його 
гостей випросити зі Студмістечка. На 
додачу всі вони отримають догани.

— Нікого з порушників не від-
раховуємо з університету, — комен-
тує Богдан Моркляник. — Бо наша 
мета — не показати якусь жорсткість 
каральної машини, а підвести сту-
дентів до розуміння, що вони не 
лише мають право до дії, а й певну 
відповідальність за свої вчинки. Ми 
розуміємо, що всі 8 тисяч студен-
тів — мешканців Студмістечка — це 
молодь від 17 до 23 – 25 років. Це 
якраз найактивніший період життя 
людини, вони імпульсивні і катего-
ричні. Тому зрозуміло, що різні ви-
падки трапляються.

Студенти приходили на комісію ще 
раз із батьками — як показує досвід 
(і переконує голова комісії) після цього 
вдруге на комісію не потрапляє ніхто, 
вони починають розуміти, що не лише 
мають право на активну дію, а й відпо-
відальність за свої вчинки.

Тетяна ПАСОВИЧ

Проректор Богдан Моркляник: „Наша мета — 
не показати якусь жорсткість каральної  
машини, а підвести студентів до розуміння, 
що вони не лише мають право до дії, а й певну 
відповідальність за свої вчинки“.
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творча зустріч

Презентація „Cтудії рідного слова“

Літературна студія у Львівській 
політехніці відновила свою ро-

боту — 6 грудня в науково-технічній 
бібліотеці відбулась її презентація 
у вигляді творчої зустрічі з колишні-
ми літстудійцями та авторкою п’яти 
поетичних збірок, асистентом кафед-
ри транспортних технологій Інституту 
інженерної механіки та транспорту 
Львівської політехніки Тетяною Гурей.

Політехніки — люди, які не лише 
перейняті законами і формулами, 
а й не байдужі до тонкощів і краси 
художнього слова. Літературна студія 
при нашій редакції працювала ще від 
початку існування газети. Першою такою 
літературною школою керував відомий 
український поет Микола Петренко. 
Тут друкували свої перші поезії тодішні 
студенти Політехніки: світлої пам’яти по-
етеса О. Сенатович, поетеса і художниця 
Л. Учурханова, Л. Глухівський (потім за-
відувач кафедри, професор, народний 
депутат незалежної України).

„Друге дихання“ літстудії дав член 
Національної спілки письменників 
України, поет Петро Шкраб’юк, якому 
у вересні 1987 року директор тоді ще  
студентського клубу Степан Шалата 
запропонував відновити літстудію. Тоді 
заяви на вступ до неї написало 20 осіб. 
Тодішня студія під його керівництвом 
працювала дуже продуктивно — 

впродовж трьох років одні творчі осо-
бистості, завершуючи навчання в уні-
верситеті, відходили, инші натомість 
приходили. Незмінними лишались 
дві літстудійні частини — теоретична 
(розповіді про поетів-класиків, зустрічі 
з сучасними поетами, викладання азів 
секретів поетичної творчости, аналіз 
творів студійців) та практична (публі-
кації в газеті „Радянський студент“ (те-
пер „Аудиторія“), альманасі „Вітрила“ 
й видання власних книжок). Опісля 
дехто з них став членом НСПУ. Серед 
відомих можна назвати такі імена, як 
Олександр Гордон, Олександр Моруш-
ко, Наталка Криничанка, Володимир 
Ганулич та ин.

У дев’яностих роках студія при 
редакції „Аудиторії“ працювала під 
орудою поета Богдана Залізняка, пізні-
ше — лавреата Шевченківської премії 
Ігора Калинця.

Цьогоріч директор Народного дому 
„Просвіта“ Степан Шалата звернувся 
до Петра Шкраб’юка з ініціятивою від-
новлення літстудії. І ось 6 грудня в на-
уково-технічній бібліотеці зібралась 
частина колишніх літстудійців і охочі 
почути вірші з нової збірки Тетяни 
Гурей „У сутінках любові“. Присутніх 
музично привітав народний ансамбль 
бандуристів „Заспів“, а згодом усі  мали 
змогу почути ліричні твори авторки 
у її власному виконанні та артистич-

ному — студентів із театральної студії 
„Хочу“. Прозвучали поетичні рядки Те-
тяни Гурей і в пісенному виконанні — 
композитор і співачка з Бучача Леся 
Горлицька до трьох текстів написала 
музику й заспівала їх. Слова подяки 
за можливість співтворчости у виданні 
книжки висловили її редактор Воло-
димир Барна і художниця Христина 
Левицька.

Паузи між віршами і теплими сло-
вами слухачів на адресу поетеси Петро 
Шкраб’юк заповнював римованими 
експромтами… Все виглядало доладно 
й тішило вухо й око, окрім думки — 
а де ж молодь? Саме вона мала би бути 
основою літстудії, влаштовувати подібні 
вечори-презентації, хоча б почергово зі 
старшими колегами по перу. Лишається 
тільки сподіватися, що так воно і буде…

Інформація для тих, хто пише 
вірші чи прозу: зголошуйтесь і до-
мовляйтесь про зустріч із Петром 
Шкраб’юком (097 235 50 65) — хтозна, 
може, на вас чекає літературна слава, 
а ви ховаєте свої тексти у комп’ютері 
чи шухляді. Крім того, двері „Студії 
рідного слова“ відчинені для всіх, хто 
хоче розширити свій світогляд. Наступ-
на ж презентація — творчости голови 
профкому Політехніки Володимира 
Гайдука — відбудеться 27 грудня.

Наталя ЯЦЕНКО

відбулася у нашому приміщенні, тому ні 
студентам, ні працівникам не треба було 
навіть виходити за територію навчально-
го закладу. Ще одна перевага у тому, що 
вистава почалася о 16.30, отже нікому не 
довелося пізно вертатися додому. Наша 
Актова зала має 650 місць. Стільки ж 
квитків профком закупив, щоб пошири-
ти безкоштовно: 350 — для працівників 
та 300 — для студентів. Більше того, ціна 
була дуже демократична — лише по 
20 гривень за квиток. За ці гроші вистав 
у театрах уже по суті нема, — розповіла 
Людмила Найда.

Виставу представники профспілки 
вибирали самі. Насамперед орієнтува-
лися на смаки студентів. Комедія „Не-
билиці про Івана…“ за кіносценарієм 

Івана Миколайчука, театралізовану 
постановку якого львів’яни зробили 
вперше, на сцені з 2010 року. Її голо-

вний герой — ориґінальний народний 
філософ Іван Калита (Юрій Хвостенко) 
приречений мандрувати світом, допо-
магаючи різним людям, доки кривда 
не стане правдою. Заодно він розда-
ровує не тільки щирий сміх, а й нагоду 
призадуматися над багатьма важливи-
ми речами в житті.

— Заньківчани задоволені нашою 
залою і глядачами. Перший досвід, 
гадаю, засвідчив, що й політехнікам 
такий формат цікавий. Від імени про-
фкому, працівників та студентів універ-
ситету хочу подякувати акторам театру. 
Профспілка працівників і надалі плідно 
співпрацюватиме з художніми колек-
тивами міста, стараючись залучати їх 
до подібних проєктів, — пообіцяла 
Людмила В’ячеславівна.

Анна ГЕРИЧ

новий формат

Івана і скриню заньківчани привозили в Політехніку
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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коротко

Скрипаль, композитор, шоумен 
Олександр Божик 8 грудня 
у Львові дав два сольних кон
церти „Чотири стихії“. На сцені 
Національного академічного 
драматичного театру ім. М. Зань-
ковецької музикант не лише 
презентував нову програму, 
а й пробував одночасно зіграти 
на чотирьох скрипках. Під його 
керівництвом як одне ціле звуча-
ли струнний оркестр „Бравіссімо“ 
та рок-гурт „Божик Бенд“. Пре-
зентував скрипаль і низку автор-
ських композицій, які незабаром 
увійдуть до сольного альбому.

11 грудня у концертній залі 
Львівської філармонії відбувся 
концертприсвята з нагоди 
100літнього ювілею Євгена 
Вахняка. Під час концерту хоро-
ві твори в обробках талановитих 
композиторів виконували учні 
й послідовники цього видатного 
українського дириґента та пе-
дагога. Серед них — заслужені 
хорові капели України „Трембі-
та“ й „Боян“, яку Євген Вахняк 
заснував і упродовж 50-ти років 
був її керівником. 15 грудня за 
адресою вул. Японська, 9 буде 
відкрито меморіяльну таблицю 
маестро.

Національний академічний драма
тичний театр ім. М. Заньковецької 
15 грудня представить глядачам 
своє бачення поеми „Катери-
на“ Тараса Шевченка. Нова 
прем’єра — вистава режисера 
Богдана Ревкевича. Глядачам 
заньківчани продемонструють 
особливу історію особливої жін-
ки, запропонують задуматися над 
питаннями про долю та відпові-
дальність за свої дії перед собою.

20 грудня у приміщенні Львівської 
національної галереї мистецтв 
відбудеться відкриття виставки 
під назвою „Епоха Возницького“. 
Експозицію присвячено 50-річчю 
діяльности Героя України Бориса 
Возницького на посаді директора 
Львівської галереї мистецтв. На 
виставці будуть представлені тво-
ри малярства, графіки, скульп-
тури, декоративно-ужиткового 
мистецтва, які привозив з експе-
дицій Возницький.

За матеріялами інформаґенцій

альбом-деб’ют

Відчувай так, як ми,  
відчувай більше

Хто завітав 4 грудня у нічний клуб 
Picasso, мав змогу підняти собі на-

стрій, викупавшись у морі позитивних 
емоцій доброї музики. Для слухачів-
глядачів старались насамперед хлоп-
ці із гурту „Шосте чуття“. А приводом 
для їх виступу став деб’ютний альбом 
„Мені треба“.

Від появи групи до виходу альбо-
му минуло більше двох років. За той 
час змінювався і її склад, писались 
поп-рокові пісні. Гурт брав участь 
у фестивалях „Підкамінь“, „Червона 
рута“, „Зашків“ тощо. У лютому ж цьо-
го року пощастило „Шостому чуттю“ 
„розжитись“ на продюсера. Ним став 
Роман Лобай. Він почав сприяти орга-
нізації концертів, а влітку музиканти 
взялись до запису свого першого 
„по-чуттєвого“ альбому. Більшість 
пісень, які ввійшли в нього (всього — 
12, це більш, ніж половина творчого 
доробку гурту), — про кохання, хоч 
є і викривально-політична композиція, 
написана спеціяльно до виборів — 
„Дай літати“, а також суто студентська 
„Студентські роки“, музику до якої всі 
учасники гурту писали у 8-му гуртожит-
ку Львівської політехніки, де навчався 
клавішник Тарас Николин. До речі, 
колишнім політехніком був і басист-
гітарист Сергій Свірський. А от вокаліст 
Михайло Бочковський, автор більшос-
ти текстів — з ЛКА, барабанщик Лука-
Теодор Гануляк вчиться у ЛНАМ.

— Вечір відкрив виступ шоу-балету 
„NaNoBoom“. Опісля були фіналіст „Шоу 
№1“ на „Інтері“ Іван Сяркевич, наша 

знайома співачка, майбутній архітектор 
Уляна Філь, а далі — ми, — розповідає 
про захід Тарас Николин. — Грали 
майже дві години, після концерту роз-
давали автографи, продавали футболки 
і диски. Під час концерту найбільше 
вразила атмосфера: не сподівалися, 
що на кожну пісню слухачі так бурхливо 
реагуватимуть — будуть підспівувати, 
стрибати — ми були з людьми ніби 
одне ціле. У планах — з 15 грудня і до 
кінця січня здійснити пісенний тур най-
більшими містами України. Також ми 
почали роботу над новим альбомом, 
який вийде влітку — вже є третина 
пісень, а на концерті звучала пісня „Да-
вай, давай“, яка ввійде в нього. Хочемо 
записати його за кордоном і поїхати 
з ним до Польщі й Німеччини. Наразі ж 
готуємо колядки для львівських і одесь-
ких ярмарків.

Своїми враженнями про концерт 
поділилася й Ольга Мельник, студентка 
другого курсу ІАРХ Львівської політех-
ніки:

— Панувала дружня атмосфера, 
бо зійшлися друзі і фанати „Шостого 
чуття“, зала була достатньо заповнена, 
хоч група і не є, як на мене, достатньо 
відома — почула їх уперше. Пісні веселі, 
позитивні, хлопці гарно співали. Най-
більше запам’яталися мені „Христинка“ 
і „Студентські роки“.

Після промоційного всеукраїнсько-
го туру альбомні пісні „Шостого чуття“ 
більше з’являться в інтернеті — на ютубі 
і в соцмережах.

Наталя ЯЦЕНКО
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п’єдестал пошани

Чергові успіхи лучників Політехніки

спортогляд

У боротьбі за літаючий м’яч…
• Волейбол популярний 
не тільки серед студентів, 
а й серед викладачів та 
працівників Львівської по-
літехніки. Перші змагання 
збірних команд факульте-
тів відбулися у 1960 році. 
Традиція їх проведення 
існує і сьогодні.

Цьогоріч на старт спар-
такіяди „Здоров’я“ вийшло 
сім волейбольних збірних 
інститутів. За реґламентом 
змагань ігри проводились 
у два етапи — попередні 
у підгрупах і фінали. Попе-
редні ігри успішно провели 
команди ІГСН (із рахунком 
2:0 виграли в ІБІД, ІТРЕ, 
ІППТ), ІМФН (2:0 з ІІМТ 
й ІНЕМ), ІБІД (ІТРЕ — 2:1, 
ІППТ — 2:0) і ІНЕМ (ІІМТ — 
2:0). Фінальні ігри про-
йшли у напруженій цікавій 
спортивній боротьбі. Зван-
ня чемпіонів завоювала 
команда ІМФН (Анатолій 
Безпалов, Ярослав Чаба-
нюк, Володимир Гануліч, 
Іван Задворняк, Владислав 
Алексєєв, Олег Мастикаш, 
Олексій Куріленков), пе-
ремігши суперників у всіх 
іграх із рахунком 2:0. Срібні 
призери — команда ІГСН 
(ІБІД — 2:0, ІНЕМ — 2:0), 
бронзові — ІБІД (ІНЕМ — 

2:0). Наступні місця посіли 
ІНЕМ, ІТРЕ, ІППТ, ІІМТ.
• Нагороди спартакіяди 
„Здоров’я“ Львівської полі-
техніки розіграли і вісім ко-
манд із футзалу. Змагання, 
як і з волейболу, теж мали 
два етапи — попередні ігри 
у підгрупах і фінали.

Найкращі на футбольно-
му майданчику були викла-
дачі та працівники зі збірних 
ІЕСК (ІАРХ — 7:3, ІНЕМ — 6:1, 
ІТРЕ — 3:1), ІНЕМ (ІАРХ — 6:1, 
ІТРЕ — 3:1), ІГСН (ІБІД — 5:1, 
ІІМТ — 3:0), ІППТ (ІГСН — 
3:1, ІБІД — 1:1, ІІМТ — 2:2). 
Ці команди продовжили 
боротьбу у фіналі.

Півфінальні ігри впевне-
но провели команди ІГСН 
й ІЕСК. Колектив ІГСН пере-
грав команду ІНЕМ (3:0), 
а ІЕСК — команду ІППТ 
(4:2). Гру за третє місце 
з рахунком 3:0 в ІППТ ви-
грала команда ІНЕМ. У фі-
налі „гуманітарії“ зуміли 
вирвати перемогу в „тех-
нарів“ — 2:1. Чемпіонами 
спартакіяди стали Роман 
Пронюк, Володимир Осін-
чук, Микола Гавриленко, 
Володимир Стадник, Сергій 
Пономарьов, Олександр 
Булатов, Руслан Павлось. 
Срібні призери — команда 

ІЕСК, бронзові — ІНЕМ. На-
ступні місця посіли ІППТ, 
ІІМТ, ІАРХ, ІБІД, ІТРЕ.
• Розіграли призові місця 
також у бадмінтоні. Найкра-
ще відбивала й подавала 
волан команда ІГСН — Ми-
кола Гавриленко, Володи-
мир Стадник, Тетяна Гурто-
ва стали чемпіонами.

На другому місці опи-
нилась команда ІГДГ, на 
третьому — ІІМТ, на четвер-
тому — ІППТ.

Після змагань із трьох 
видів спорту у комплексно-
му заліку призова трійка 
спартакіяди виглядає так — 
ІГСН, ІІМТ, ІППТ.

Успішні виступи, 
призові місця

• Другий тур першости 
України ,серед команд ви-
щої ліги львівська коман-
да „Барком“ проводила 
у Чернігові з командою 
„ДЮСШ — ШВСМ“.

Львів’яни продемон-
стрували кращу техніко-
тактичну підготовку і пере-
могли у двох зустрічах із 
рахунком 3:0. На майдан-
чику успішно діяли Олег Ра-
тушняк, Дмитро Скляренко, 
Микола Борис (Львівська 

політехніка), Юрій Флюнт, 
Максим Кузьмін, Мар’ян 
Кадюк (ЛДУФК), Андрій Ши-
манський (ЛНУ ім. І. Фран-
ка), Захар Зембіцький (НЛТУ 
України), Дмитро Мельник, 
Максим Турик.
• Успішний виступ чолові-
чої команди з настільного 
тенісу Львівської політех-
ніки на Універсіяді-2012 се-
ред вишів области продов-
жили вихованки тренера 
Ігора Тихого.

В особистих змаганнях 
п’єдестал пошани виглядав 
так: І місце — Ірина Братей-
ко (ЛДУФК), ІІ місце — Марія 
Карликова (ЛП, ІПДО), ІІІ 
місце — Роксолана Курдова 
(ЛП, ІГСН). У парних зма-
ганнях Марія з Роксоланою 
були перші. Ірина Братейко 
й Оксана Митюк з ЛДУФК — 
на сходинці нижче, Галина 
Кохан і Анна Сапужак з ЛНУ 
імени І. Франка — після 
них. У комплексному ко-
мандному заліку (чоловіки 
плюс жінки) Львівська полі-
техніка, набравши 547 очок 
і обігнавши ЛДУФК, посіла 
перше місце.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент Львівської  

політехніки

Початок грудня для лучників Львівської 
політехніки був дуже щільний щодо 

кількости змагань і багатий на призові міс-
ця та нагороди.

Так, на зимовому Кубку України, який за-
вершився 3 грудня, Ігор Ляховен (5 курс, ІТРЕ) 
отримав бронзову медаль у складі команди. 
За підсумками змагань до участи у навчаль-
но-тренувальному зборі національної коман-
ди були запрошені студенти, майстри спорту 
міжнародного класу Євген Марченко (5 курс, 
ІБІД) та Ірина Дубас (3 курс, ІАРХ). А вже 
8 грудня чемпіонами Універсіяди Львівської 
области стали Петро Чучман (2 курс, ІІМТ) та 
Марта Мелець (3 курс, ІНЕМ).

Дуже цікаві (вже восьмі за рахунком) 
традиційні змагання завершились 9 грудня 

у польському місті Радзимін. Їх особливістю 
було те, що 29 команд із різних країн Европи 
впродовж 24 годин здійснювали безперерв-
ний марафон-стрільбу. Перебіг змагань постій-
но у режимі он-лайн висвітлював сайт націо-
нальної федерації Польщі. З перших пострілів 
лідерство у змаганнях захопила команда під 
назвою „Золота стріла“, до складу якої входили 
представники Львівської політехніки — май-
стер спорту міжнародного класу Тарас Сенюк  
(ІНЕМ) та майстер спорту Ігор Ляховен (ІТРЕ). 
У підсумку ця команда впевнено перемогла 
у змаганнях із перевагою у 71 очко команду 
латвійських лучників, котра посіла друге місце.

Олександр КАЛИНІЧЕНКО, 
президент Львівської обласної  

федерації стрільби з лука

Тарас Сенюк
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Удар у 
боксі

Батько 
невістки

Римська 
богиня 

щасливої 
долі

Опера 
Дж. 

Верді

Спирт-
ний 

напій

Церков-
не пока-
рання за 

гріхи

Вічно-
зелене 
хвойне 
дерево

Доріжка 
в парку

Бортпро-
відниця 
у літаку

Англійсь-
кий пись-
менник 
ХХ ст.

Копито 
свині

Держава 
у деяких 

тюркських народів

Комаха, 
еталон 

талії

Індіан-
ський 

народ в 
Андах

Роман 
Пауло 

Коельйо

Танець 
францу-

зьких 
моряків

Організація 
Українських 

Націоналістів

Велика 
за 

обсягом 
книжка

Найдов-
ша 

притока 
Волги

Гроші 
Кореї

Одиниця 
площі 
землі

Півострів 
у Цент-
ральній 
Америці

Урочис-
тий вірш

Столиця 
Самоа

Дуже 
тепле 

зимове 
взуття

Розгалу-
жена 

частина 
дерева

Боксер 
Классіус 

Клей
Столиця 
Єгипту

Піч для 
виплавлювання 

чавуну 
із залізної руди

Бог вогню у 
ведичній релігії

Форма очного 
навчання в 
університеті

Місто в 
Черкась-

кій 
області

Отруйна 
амери-
канська 

жаба

Місяць 
посту у 
мусуль-

ман

Негатив-
на риса, 
недолік

Лікар, що 
лікує очні 
хвороби

Крок у 
танці

Японські 
шашки

Екскур-
совод

Один із 
мушке-
терів 
Дюма

Тип 
російсь-

кого 
літака

Агітатор

Муза 
ліричної 

поезії
Ослик з 
відомого 
радянсь-

кого 
мульт-
фільму

Архіпе-
лаг в 

Егейсь-
кому 

морі у 
складі 
Греції

Організа-
ція об’єд-

наних 
націй

Брат-
близнюк 
Ромула

Кінематографіст- 
мультиплікатор

Гори в 
Европі

Найкра-
щий фут-

боліст 
Франції

Майстер 
своєї 

справи

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 37
Горизонтально: 6. Автопортрет. 9. Ямайка. 10. Ритуал. 
11. Ранет. 14. Гончар. 16. Текст. 18. Релікт. 20. Бісер. 21. Ком-
байн. 22. Легар. 23. Компас. 26. Булла. 27. Кратер. 29. Ет-
нос. 31. Шампур. 32. Хітроу. 33. Департамент.
Вертикально: 1. Швейцар. 2. Сонар. 3. Комунікабельність. 
4. Старт. 5. Кентавр. 7. Смерч. 8. Марал. 12. Монітор. 13. Ек-
замен. 15. Аорта. 16. Тромб. 17. Тайга. 19. Еклер. 24. Пенал. 
25. Степлер. 27. Кастинг. 28. Актор. 29. Ерзац. 30. Схема.

J J J

― Я вирішила порвати зі своїм 
нареченим. Моє ставлення до ньо го 
різко змінилося!
― А ти повернеш йому перстень 
з діямантом, який він тобі по
дарував?
― Звісно ні. Адже до персня моє 
ставлення не змінилося.
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увага: конкурси!

Молодь — енергетиці України-2012
З метою широкого залучення мо-

лоді до вирішення проблем палив-
но-енергетичного комплексу (ПЕК) 
України; підвищення техніко-еконо-
мічних показників роботи ТЕС, АЕС 
та инших енергетичних об’єктів ПЕК; 
покращення екологічних показників 
роботи енергоблоків; впровадження 
нових енергозберігаючих та еколо-
гічно чистих технологій; підвищення 
ефективности видобутку, підготовки та 
спалювання вітчизняного вугілля; роз-
робки пропозицій щодо стратегії роз-
витку енергетики України проводиться 
ХІ Всеукраїнський конкурс „Молодь — 
енергетиці України-2012“. Відкритий 
конкурс молодих учених та енергетиків, 
присвячений 50-ій річниці Міненерго 
України, проводять у дев’яти номіна-
ціях: паливно-енергетичні ресурси, те-
плова енергетика, атомна енергетика, 
нетрадиційні відновлювальні джерела 
енергії, електроенергетика, екологія 
в енергетиці, енергозбереження та 
енергоменеджмент, енергобезпека, 
економіка енергетики.

До участи в конкурсі запрошують 
представників енергетичних підпри-
ємств і енергокомпаній, інститутів та 

науково-дослідних організацій елек-
троенергетичної галузі, Національної 
академії наук України, вишів різних рів-
нів акредитації (віком — до 35 років).

Конкурсні роботи (обсягом 20 – 40 
сторінок), виконані українською або 
російською мовами, приймають у па-
перовому вигляді (один примірник) до 
31 грудня 2012 р.

Кожну конкурсну роботу оцінюва-
тиме два експерти (доктори чи канди-
дати наук).

Конкурсні роботи та анкету учас-
ника надсилати за адресою:

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27, 
к. 414, ОГ РСЕУ,

03056, м. Київ, прт. Перемо
ги, 37, НТУУ „КПІ“, корп. 5, к. 200, каф. 
„ТЕУ Т та АЕС“, з поміткою Конкурс 
„Молодь ― енергетиці України-2012: 
відкритий конкурс молодих учених та 
енергетиків“. 

Контактні тел./факс:
(044) 2394522, (044) 2394511; email: 
rseu@givc.energy.gоv.ua ― РСЕУ; 
(044) 4549621,
моб. тел. (067) 2352670 ― НТУУ „КПІ“, 
konkurs_meu@ukr.net;
моб. тел. (097) 6988356 ― ІЕЕ.

 
Нові технології — нові можливості

У заголовку — тема 5-го Всеукра-
їнського чемпіонату комп’ютерних 
талантів „Золотий Байт“, який прово-
дить комп’ютерна академія „ШАГ“ за 
підтримки Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Державного 
аґентства з питань науки, інновацій 
і інформатизації України, Львівської 
обласної державної адміністрації та 
в партнерстві з лідерами IT-галузі і про-
відними українськими IT-компаніями.

„Золотий Байт“ — це найбільший 
в Україні відкритий Чемпіонат для 
талановитої молоді, яка захоплюється 
IT-технологіями — програмуванням, 
комп’ютерними мережами, 2D, 3D 
і web-дизайном. У 2011 році конкурс 
зібрав більше 5000 учасників зі всієї 
України. Студенти-переможці минуло-
го року також стали чемпіонами най-
більшого всесвітнього технологічного 
конкурсу для студентів Imagine Cup 
2012 від компанії Microsoft, фінал якого 
відбувся у Сіднеї (Австралія).

Цього року призовий фонд конкур-
су — 500 тисяч гривень. Один із голов-

них призів — поїздка 4-х переможців 
Чемпіонату в Силіконову Долину (Ка-
ліфорнія, США), яку надав Олександр 
Кардаков (Інко).

До участи в „Золотому Байті“ запро-
шують студентів і випускників україн-
ських навчальних закладів цього року. 
Крім того, введено окрему номінацію 
для школярів 10 – 14 років.

11 номінацій Чемпіонату охоплю-
ють по суті всі основні напрями IT: 
програмування для настільних сис-
тем і мобільних платформ, розробку 
ігор, роботу з високонавантаженими 
базами даних, створення веб-сайтів 
і управління мережами.

Охочим взяти участь необхідно 
до 31 грудня 2012 р. зареєструвати-
ся на сайті www.goldenbyte.org (там 
можна знайти й перелік номінацій) 
і виконати перше онлайн-завдання 
до 25 січня 2013. Реґіональний фінал 
у Львові та Всеукраїнський фінал у Киє-
ві відбудуться у період з 1 до 15 лютого 
2013 року. Участь у конкурсі для укра-
їнських студентів безкоштовна.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений  диплом  ВК  №  33044131, 
виданий  Національним  університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Дегтярен-
ка Дмитра Олександровича;
утрачений диплом ФВ № 791285, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на 
ім’я Дудар Надії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Малеги  Андрія  Іва-
новича;
утрачену  залікову  книжку,  видану  Наці-
ональним університетом  „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Немировського Леоніда 
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Яцків Христини Ана-
толіївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гуч Наталії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Салдана Володимира 
Семеновича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кірик Ангеліни Олек-
сандрівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом  „Львівська 
політехніка“ на ім’я Проць Ольги Сергіїв ни;
утрачену  залікову  книжку  №  0908084, 
видану  Національним  університетом 
„Львівська  політехніка“  на  ім’я  Сірохи 
Оль ги Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Мушинського  Юрія 
Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Яворської  Ілони 
Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Стебелько  Тетяни 
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ліпець Зоряни Русла-
нівни;
утрачену  залікову  книжку,  видану  На-
ціональним  університетом  „Львівська 
полі техніка“  на  ім’я  Стехновича  Тараса 
Оле го вича;
утрачену  залікову  книжку,  видану  На-
ціональним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Лати  Івана-Руслана 
Андрійовича;
утрачену  залікову  книжку,  видану  На-
ціональним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Труняка  Назарія 
Сер гійовича;
утрачену  залікову  книжку,  видану  На-
ціональним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на  ім’я Божика Віталія Ми-
хайловича;
утрачену  залікову  книжку,  видану  Наці-
ональним університетом  „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Крижанівського Романа 
Ярославовича.
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Многая літа!

Колектив Інституту права та психології На-
ціонального університету „Львівська по-
літехніка“ вітає з днем народження дирек-
тора інституту, доктора юридичних наук, 
професора, заслуженого юриста України 

Володимира Львовича  
ОРТИНСЬКОГО.

Хай віра, надія, любов разом з Вами
крокують  у кожній хвилині  життя.
Хай серце від щастя  стукоче піснями,
хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
хай ангел з небес захистить Вас крильми.
До успіху хай Вас ведуть всі дороги ―
цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Многая літа!

Колектив кафедри автоматизації теплових та 
хімічних процесів ІЕСК Львівської політехніки 
вітає зі 70-ти річним ювілеєм старшого ви-
кладача кафедри

Валентина Павловича  
КОРЕНЬКОВА.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Здоров’я, радости бажаєм!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua
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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. №121160.
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Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису. Редакція залишає 
за собою право літературного редагування, 
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації 
не рецензуємо і не повертаємо. Автори 
матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє 
позицію авторів публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
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для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
13 грудня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
14 грудня — „Дон кіхот“ (балет). 18.00.
15 грудня — „Балмаскарад“ (опера). 18.00.
16 грудня — „Паяци“ (опера). 18.00.
19 грудня — „Чарівне кресало“. 12.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
13 грудня — „Поліанна“. 18.00.
14 грудня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.
16 грудня — „Віяло леді Віндермір“ 

(прем’єра). 18.00.
18, 19 грудня — „По щучому велінню“. 

12.00, 14.30, „Бояриня“. 18.00.

камерна сцена
14 грудня — „Три любові“. 16.00.
15 грудня — „катерина“ (прем’єра). 18.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
15 грудня — „амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
16 грудня — „Марко проклятий, або Східна 

легенда“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
13, 15 грудня — „Дорога до Вифлеєму“. 

12.00, 14.00, 15.00.
14 грудня — „Моя дорога Памела, або як 

уколошкати стареньку“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
14 грудня — „Провінційні анекдоти“ 

(прем’єра).  19.00.
15 грудня — „Провінційні анекдоти“. 18.00.
18, 19 грудня — „В пошуках святого 

Миколая“. 11.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
13—19 грудня — „Стежечка святого 

Миколая“. 10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 18.00.

16, 18 — „Загадки лісу“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
15, 16 грудня — Орґанні твори Ф. Мендель

сона та инших західноевропейьких 
ком пози торів. Орґан — Надія 
Величко. 17.00.

Як подати експрес-
оголошення 
в „Аудиторію“

Експрес-оголошення прийма ємо 
від під приємств, органі зацій та 
приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення  
(не біль ше 25 слів): 
•  комерційного характеру — 

50,00 грн.; 
•  про загублені документи — 

10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;
Вартість експрес-оголошення до 
50 слів — за подвійним тарифом. 
Експрес-оголо шен ня понад 50 
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від 
суми замовлення.
Крайній термін подання оголо
шен ня — десять днів до виходу 
газети.
Адреса редакції:  79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 7582133.



Фотоконкурс „ЕВРО-2012 крізь призму об’єктива“
Переможець фотоконкурсу  
Олексій Дікун

„Танцюю — перемогу чую!“
Перше місце у номінації „Сюжетне фото“
Олексій Дікун, студент IV курсу ІНЕМ


