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За що Ви любите зиму?
„Ой снігу, снігу білого насипала 

зима…“ — співається в од-
ній дитячій пісеньці. І дійсно, 
здебільшого ця пора року 
асоціюється з дитинством, коли 
з надзвичайним трепетом ви-
чікували, коли вже можна буде 
побродити по снігових заметах, 
покататися на санках, ковзанах, 
зліпити сніговика чи побуду-
вати цілу оборонну фортецю 
і запастися „найнебезпечнішою“ 
зброєю — сніжками. І завжди, 
коли думаєш про зиму, то відчу-
ваєш мандариново-шоколадний 
запах, який нагадує про казкову 
магічність свята Миколая, очі-
кувані подарунки і надзвичайну 
радість від них.

Більшість досі не може натішити-
ся зимою, особливо цього року, 
адже вона почалася точнісінько 
за календарем і, як кажуть, „по 
повній програмі“ — з морозом, 
снігом, льодом, неприбраними 
вулицями і проблемами з тран-
спортом. Тож, як дехто в нашій 
редакції каже: „Білою і пухнас-
тою зимою найкраще милувати-
ся через вікно“.

Хоча багатьом морозно-сніжно-
льодова погода приносить море 
радости. Студенти, повертаю-
чись із навчання, ковзаються 
по тротуарах, які під глибоким 
шаром каші (сіль, пісок і сніг) 
підступно приховують льодяне 
дзеркало, дівчата щасливі по-
своєму — отримують море ува-
ги від хлопців у вигляді сніжок 
у спину і підніжок — весело і, 
напевно, в цьому захована якась 
особлива студентська роман-
тика, яку не зразу і не кожному 
дано зрозуміти.

Та все ж найбільше радости при-
носять зимові свята. В очікуван-
ні Нового року та Різдва дехто 
вже запасається подарунками, 
визначаються з місцем „дисло-
кації“ (тобто проводжання ста-
рого і зустрічання нового років), 
готуються до вертепування та 
коляди. Але найкраще у всій цій 
святковій феєрії, мабуть, саме 
те, що кожен знаходить час зу-
стрітися з друзями і родичами, 
яких через щоденну зайнятість 
не так часто бачать. Тож зима — 
це не так вже й погано!

Олександр Стрямець, аспірат першого року навчання Інституту ком-
п’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Зима — лижі, свята, мандаринки“
Зима — це дуже гарна пора року! Можна поїхати в Славське ка-
татися на лижах. Крім того, багато свят. Мені дуже подобається 
дарувати подарунки на Миколая. Для мене це свято асоціюється 
з мандаринками. Тож я б назвав цей день ще й міжнародним 
святом мандаринок.

Оксана Боднар, студентка четвертого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Асоціяції з дитинством і подарунками“
Сніжна і морозяна зимова погода асоціюється з різдвяними свя-
тами, домашнім теплом і затишком, родинністю, дитинством і 
подарунками. Завжди готую щось приємне для найрідніших на 
Миколая і Новий рік. Я вважаю, що нема обмежень у часі для 
подарунків. Зробити людині приємно можна будь-коли і що частіше, то краще. Тому 
обдаровую всіх своїх рідних і знайомих.

Юля Коцур, студентка першого курсу факультету іноземних мов 
Львівського національного університету ім. І. Франка:

„Весело, здорово і святково“
Зима — це так класно і весело, сніг пухнастий літає. Щоб не 
мерзнути, треба краще вдягатися. А ходьба засніженими вули-
цями — добра фізкультура. Також дуже подобається очікування 
свят. Найкращим для мене є Новий рік. Цього дня із рідними та 

друзями обмінюємося подарунками. А на Різдво завжди їздимо до бабусі та праба-
бусі і там святкуємо разом. У мене батьки кулінари, то в нас завжди дуже особливий 
святковий стіл. Але найбільше мені подобаються бабусині голубці. 

Галина Пількевич, студентка четвертого курсу Інституту енергети-
ки та систем керування Львівської політехніки:

„Зима — час для рідних і друзів“
Подобається зима, якщо гарна ― така, як цього року: коли багато 
снігу, мороз… Ще дуже подобається величезна кількість різних 
свят. Адже це дає можливість побачитися зі всією ріднею і при-
ділити чимало часу своїм друзям.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

андрій Савицький, студент другого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Зима подобається всім“
Зима подобається всім, особливо погодою. За весь день стільки 
набігаюся, що змерзнути не встигаю. А як навіть трохи прохолод-
но, то так приємно зайти до теплої кімнати і випити гарячого чаю. 
Крім того, зима дарує особливий новорічний настрій і відчуття 
наближення свята. Цьогоріч зустрічатиму Новий рік із друзями в „Старгороді“. Завжди 
заздалегідь придумуємо цікаву розважальну програму. А вже Різдво святкуватиму з 
батьками: спершу йдемо до церкви, потім гостимося за святковим столом, колядуємо 
і приймаємо колядників.



3ч. 39 (2799)
20 – 26 грудня 2012 [nota bene!]

захисти дипломних проєктів

Вік живи, вік учися

80 студентів-спеціялістів промис-
лового та цивільного будівни-

цтва денної і заочної форм навчання 
і 48 маґістрів кафедри будівельних 
конструкцій та мостів ІБІД Львівської 
політехніки 11 грудня розпочали захис-
ти своїх дипломних проєктів і маґістер-
ських робіт, які завершуються завтра.

Так уже традиційно склалося, що 
цю спеціяльність упереваж обирають 
хлопці. Дівчат тут можна й на пальцях 
перелічити. А ще — студенти стаціо-
нару і заочного навчання долають 
цей останній, дуже поважний етап 
студентського буття разом.

…Йде другий день захисту ди-
пломних проєктів. Перед дверима 
209 авдиторії другого навчального 
корпусу гамірно: одні студенти допо-
магають товаришеві прикріплювати 
на планшети креслення, инші ведуть 
неспішні розмови. Група студентів 
сидить в авдиторії, очікує захистів. Се-
ред них як ті, хто ще захищатиметься, 
так і „група підтримки“ тих, хто робить 
це сьогодні.

Любомир Дикун до авдиторії за-
ходить перший, добре розуміючи, що 
першому завжди найскладніше. Якщо 
з основним завданням — захистом ди-
пломного проєкту „Багатоквартирний 
житловий будинок у Львові“ — впо-
рався успішно, то шквал запитань від 
членів ДЕКу дещо зіпсував хлопцеві на-
стрій, тож до розмови після захисту він 
не дуже охочий: переживає за оцінку, 
хоча, як показує життя, на професійне 

майбутнє вона особливого впливу не 
має. Тут уже як поталанить.

Впевнено захищає свій проєкт 
„Офісні приміщення „Променергосер-
вісу“, що на Січинського, 7“ Олег Біло-
вус (на світлині) і так само впевнено 
дає собі раду з численними запитан-
нями. Як зізнався хлопець згодом, за-
хист увібрав у себе всі його емоції і всі 
хвилювання, тож особливих відчуттів 
не залишилося.

— Зовсім не хотів захищатися сьо-
годні, — зізнається Олег. — А все тому, 
що сумно прощатися з кафедрою, дру-
зями, викладачами, до яких прикипів 
серцем і душею, з тими коридорами, 
авдиторіями, що за шість років стали 
дуже близькі і рідні. Хотів би ще по-
вчитися та, на жаль, часу назад не по-
вернути, треба рухатися вперед. Про 
роботу ще конкретно не думав, хоча 
плани стосовно того, де працюватиму 
після закінчення інституту, вже є. По-
літехніці, зокрема й своєму інститутові, 

Закінчення на 6 с. →

Закінчення на 15 с. →

презентації

Пінзель: каталогізований, та досі таємничий
У Львівській національній галереї 

мистецтв 12 грудня презентували 
мистецький альбом „Таїна Пінзеля“, 
виданий у Тернополі з нагоди від-
криття в Луврі виставки „Скульптор 
бароко в Україні в середині XVIII сто-
річчя: Йоґанн Георгій Пінзель“.

Автор тексту та упорядник видан-
ня — завідувач відділу Тернопільсько-
го обласного краєзнавчого музею Віра 
Стецько досліджує творчість бароково-
го майстра впродовж 30 років. Увесь 
цей час вона тісно співпрацювала 
з Борисом Возницьким, тож законо-
мірно — презентований альбом при-
святила саме йому.

Своєрідний виклик українським 
мистецтвознавцям, меценатам та 
видавцям кинули самі французи. Спе-
ціяльно до виставки, яка відкрилася 
цьогоріч 21 листопада й триватиме до 
кінця лютого 2013 року, Лувр презен-
тував власний каталог робіт Пінзеля 
лише французькою мовою. Передмову 
до нього написав польський дослідник.

— Творів барокового мистецт-
ва, зокрема дерев’яної пластики, 

у Франції нема. Доба бароко майже 
оминула цю країну. Тому французи 
вражені всіма 27 творами Пінзеля, 
які виставлені у Луврі. Вони, в пря-
мому значенні цього слова, моляться 
навпроти багатьох із них. Проте, на 
жаль, роботи українського майстра 
підписані в Луврі тільки англійською, 
французькою та еспанською мовами, 
Україна досі навіть не купила прав на 
показ якісного японського фільму про 
Пінзеля, — зазначила Віра Стецько.

В її великому каталозі вміщено ілю-
страції 55 робіт майстра з українських 
та закордонних музеїв, карту Львів-
ської, Івано-Франківської та Тернопіль-
ської областей, де жив і працював, із 
позначенням приміщень, у яких збері-
гаються його шедеври. Книга вийшла 
українською та англійською мовами, 
із французькомовними підписами до 
репродукцій робіт скульптора.
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наукові зустрічі

Представники Рад молодих учених  
з’їхалися до Львова

14– 15 грудня у Львівській по-
літехніці відбулося засідання 

всеукраїнської Ради молодих учених, 
сформованої у червні цього року при 
Державному аґентстві з питань науки, 
інновацій та інформатизації України.

У роботі Ради взяли участь молоді 
науковці зі Львова, Харкова, Києва, 
Чернівців, Донецька, Тернополя та 
Полтави. Засідання провів голова Ради 
Юрій Кращенко.

Від імени ректора Юрія Бобала 
присутніх привітав проректор із науко-
во-педагогічної роботи і питань соціяль-
ного розвитку Богдан Моркляник, а від 
РМВ Львівської політехніки до колег 
звернулася її голова Оксана Юринець.

Молоді вчені ще раз обговорили 
організацію та аспекти інформатизації 
діяльности Ради. Особливо гостра, 

але плідна дискусія стосувалася про-
позицій щодо порядку присвоєння 
наукових ступенів та обговорення 
проєкту Закону „Про наукову та нау-
ково-технічну діяльність“.

17 жовтня цього року МОНМС 
України видало накази №1112 „Про 
опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора 
і кандидата наук“ та № 1111 „Про затвер-
дження Порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України“, 
які викликали багато зауважень та на-
рікань науковців. 7 грудня Громадська 
рада МОНМС вирішила відкликати ці 
документи для доопрацювання. Зо-
крема, дію наказу № 1112 відтерміну-
вати до 1 вересня 2013 року, а захист 
дисертацій, поданих до 1 березня 
2013 року, проводити за старими ви-
могами. Рада молодих учених, чітко 

позиціонуючи себе в цьому контексті, 
створила робочу групу, яка до 1 січня 
має напрацювати і подати до Держ-
аґентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України свої пропозиції 
щодо покращення системи наукових 
публікацій і захисту робіт.

Під час засідання Юрій Кращенко 
від імени Полтавської міської ради 
вручив керівнику управління з питань 
сім’ї і молоді ЛОДА, голові наглядової 
ради Національного студентського 
союзу Анатолію Ігнатовичу почесну 
грамоту з нагрудним знаком за сумлін-
ну працю, вагомий особистий внесок 
у зміцнення співпраці між вишами 
Полтави і Львова та виховання лідерів 
студентського самоврядування.

Сторінку підготувала 
Анна ГЕРИЧ

семінар

У співпраці ООН та місцевих громад  
є місце для університетів

У Львівській політехніці 13 – 14 груд-
ня відбувся семінар представників 

українських вишів-партнерів проєкту 
Европейського Союзу та Програми 
Розвитку ООН „Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду“.

Організувала річну підсумкову 
зустріч кафедра політології Інституту 
гуманітарних та соціяльних наук, 
а її учасниками стали представники 
19 вишів із різних областей нашої 
країни, менеджер проєкту Джейсінгх 
Сах, програмний менеджер ПРООН 
в Україні Оксана Ремига та молоді 
науковці-політехніки, які цікавляться 
питаннями сталого розвитку суспіль-
ства. Програма семінару передбачала 
урочисте відкриття, роботу в секціях та 
невеличку екскурсію.

„Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду“ — це всеукраїнський про-
єкт, який реалізовується на території 
України з ініціятиви та за сприяння Ев-
ропейського Союзу та Програми розвит-
ку ООН з метою створити сприятливе 
середовище для сталого соціяльно-еко-
номічного розвитку шляхом самоорга-
нізації та соціяльної активізації громад, 
розробки та впровадження невеликих 
за обсягом громадських ініціятив. Дру-

гий етап проєкту почався в червні 2011 і 
триватиме до червня 2015 року.

За словами фахівця проєкту з пи-
тань моніторингу та зв’язків з громад-
ськістю Ганни Яцюк, великий соціяль-
ний експеримент „Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду“ формується 
з понад 840 мікропроєктів, що стосу-
ються здебільшого енергоощаднос-
ти, охорони здоров’я, економічного 
розвитку сільських територій. У його 
межах студенти 20 українських вишів-
партнерів ПРООН отримали унікаль-
ний простір для проведення науково-
дослідних робіт, участи у конкурсах, 
наукових конференціях, стажуваннях 
в офісах проєкту, літній школі тощо.

Річна підсумкова зустріч мала на меті 
окреслити результати співпраці ПРООН, 
місцевих громад та українських вишів 
за 2012 рік, а також спільно з виклада-
чами-практиками доповнити модулями 
та підкреслити способи вдосконалення 
навчального курсу „Сталий розвиток 
суспільства“, який цьогоріч отримав 
перший власний підручник, увійшов до 
навчальних планів 14 вишів країни, але 
так і не має напрацьованої комплексної 
програми та відповідних модулів.

Львівська політехніка активно 
співпрацює із проєктом ЕС/ПРООН 
уже другий рік. За словами доцента 
кафедри політології ІГСН Галини Луци-
шин, зокрема, 12 квітня в університеті 
було проведено Дні сталого розвитку 
суспільства у межах національної 
кампанії „Ріо+20: український погляд“.

Представники ПРООН анонсували 
створення Національного ресурсного 
центру сталого місцевого розвитку, який 
діятиме при Українській асоціяції район-
них та обласних рад. Він має стати най-
більшим інформаційним джерелом для 
студентів, науковців, органів місцевого 
самоврядування та активістів місцевих 
громад. На наступний рік учасники се-
мінару запланували вперше провести 
міжуніверситетську конференцію.
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змагання

Перше місце не дісталося нікому

Уже втретє кафедра геодезії ІГДГ 
Львівської політехніки провела 

серед студентів третього курсу зма-
гання на кращу студентську бригаду 
за програмою навчальної геодезич-
ної практики та дисципліни „Геодезія, 
частина 1, 2“, присвячене Дню геоін-
формаційних систем.

Участь у конкурсі взяли студенти, котрі 
успішно пройшли навчальну геодезичну 
практику, здали звіт і отримали позитив-
ну оцінку. Учасники змагань створили 
три академічні групи (бригади), до яких 
увійшли по чотири особи. Два дні гео-
дезисти вправлялися у набутих навичках 
на території Львівської політехніки. За 
цей час вони опрацювали шість завдань. 

Журі, до якого ввійшли викладачі 
кафедри геодезії, пильно стежило 

за ходом змагань, оцінювало швид-
кість та якість величини абсолютної 
похибки виконаних робіт. Внаслідок 
цього, на змаганнях першого місця не 
присудили нікому. Два других поді-
лили між собою бригади № 1 (Роман 
Богач, Ольга Стисло, Петро Мудрий, 
Елла Кибиш) і № 2 (Андрій Захарків, 
Ростислав Зейкан, Христина Яремчук, 
Андрій Циганко). Третє місце посіла 
бригада № 3 (Маргарита Шкомар, 
Юдита Мадяр, Богдан Єднак, Андрій 
Лаврушко). Переможців нагородять 
грошовими преміями.

На жаль, у конкурсі взяло участь 
значно менше студентів, ніж сподівали-
ся його організатори, проігнорувавши 
не лише ще один шанс застосувати свої 
знання на практиці, а й отримати певну 
грошову винагороду.

ювілеї

Приємна несподіванка

13 грудня відбулося урочисте за-
сідання кафедри геодезії ІГДГ 

Львівської політехніки, на якому гео-
дезисти вшанували 90-ліття свого ве-
ликого Вчителя, почесного геодезиста 
України, колишнього доцента Анато-
лія Філіпова.

З цієї нагоди в авдиторії зібра-
лися працівники кафедри, інститу-
ту, студенти і гості — випускники 
1958 – 1959 років. Розпочав імпрезу 
завідувач кафедри професор Олек-
сандр Мороз. Він коротко розповів 

присутнім про життєвий, педагогічний 
і науковий шлях Анатолія Філіпова 
і вручив йому Почесну грамоту Львів-
ської політехніки за видатні заслуги 
перед університетом, зачитав вітання 
і вручив подарунки.

Президент Українського товари-
ства геодезії і картографії геодезистів 
України, декан інституту професор 
кафедри геодезії Ігор Тревого, вітаю-
чи ювіляра, відзначив, що за даними 
Правління українського товариства 
геодезії і картографії, Анатолій Філі-
пов — найстарший геодезист України, 

який суттєво поповнив наукову скарб-
ничку своїми доробками. Враховуючи 
його колишні заслуги — вагомі нау-
кові досягнення і внесок у розвиток 
геодезичних професій в Україні, Укра-
їнське товариство геодезії і картогра-
фії нагородило ювіляра найвищою 
нагородою товариства — медаллю 
„За заслуги в геодезії і картографії 
I ступеня“. Ігор Тревого виконав цю 
почесну місію, вручивши посвідчення 
і саму медаль Анатолієві Філіпову під 
оплески присутніх.

Спогадами про спільну працю на 
кафедрі вищої геодезії та астрономії 
поділився професор кафедри Пет-
ро Двуліт, а його колеги привітали 
ювіляра пишними букетами квітів та 
великим настінним годинником. Ана-
толій Філіпов отримав вітання й від 
колишніх своїх студенток, випускниць 
1958 – 1959 років, нині теж пенсіоне-
рок Любові Кравцової та Раїси Ільків, 
инших випускників кафедри вищої 
геодезії та астрономії, які свої вітання 
ювілярові надіслали телеграмами.

Сам ювіляр був дуже розчулений 
такою увагою від колишніх колег, 
адже, їдучи на кафедру на запрошення 
Олександра Мороза, ніяк не сподівав-
ся на такий теплий прийом, щирі слова 
привітань, пам’ять і пошану.

Сторінку підготувала 
Катерина ГРЕЧИН
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хотів би побажати розумних студентів, 
а собі — здоров’я.

Денис Тараненко працював над 
те мою „Чотириквартирний житловий 
будинок у Львові на вул. Тунельній“. За 
його проєктом цей красивий будинок 
зводитимуть у 2013 – 2014 роках. Хлопець 
дуже хвилювався перед захистом, тож 
після нього відчуває певний шок. Розу-
міння, що навчання завершено, прийде 
згодом, коли отримає диплом. З роботою 
теж більш-менш картина зрозуміла: Де-
ниса запрошують у Бердянськ, де одна 
з будівельних фірм, що зводить котеджі 
у приморській курортній зоні, пропонує 
посаду проєктувальника. Стосовно на-
вчання, то студент вважає, що закінчено 
воно лише у Львівській політехніці. На-
справді, попов нювати свої знання дове-
деться постійно, адже життя не стоїть на 
місці. А от в гості до викладачів і рідного 
факультету планує приїжджати. Вдячний 
Політехніці за те, що дала йому знання. 

— Як показує практика, заочники 
краще володіють практичними на-
вичками, тоді як студенти стаціонару 
більше обізнані з теоретичним мате-
ріялом, — каже декан базової вищої 
освіти, член ДЕКу доцент Петро Хо-
лод. — Однак і ті, і другі — майже готові 
інженери. На жаль, пропонувати всім 
реальні проєкти ми не могли, бо будів-
ництво наразі сильно пригальмоване.

Задоволений ходом захисту ди-
пломних проєктів і голова ДЕКу, голова 
спостережної ради ЗАТ ПБО „Львівміськ-
буд“, заслужений будівельник України 
Петро Васильчук. На його думку, ди-
пломанти мають досить високий рівень 
підготовки, про що свідчать їхні оцінки. 

Понад 20 років тому його фірма брала 
випускників-будівельників „пачками“. 
Нині вони обіймають там керівні посади. 
Тепер беруть одного — двох випускників.

— Я уже третій рік очолюю цей 
ДЕК, тож тішуся, що з кожним роком 
випускники кафедри демонструють 
кращі знання, вищий рівень підготов-
ки, ерудованість і впевненість у своїх 
силах. Біля цих молодих людей і сам 
набираюся практичного досвіду, осо-
бливо в оцінюванні дипломних проєк-
тів, — говорить Петро Олександрович.

— Нині життя змушує студентів 
глибше вникати в розробку проєк-
тів, якісніше їх розробляти, звертати 
особливу увагу на енергетичні про-
блеми, — вважає ще один член ДЕКу 
доцент кафедри будівельного вироб-
ництва Мирон Гоголь. — Енергетика 
для будівництва — перший його етап, 
адже без енергетичного вирішення 
основних питань сучасне будівництво 
неможливе. В дипломних проєктах 
цьогорічні дипломанти цьому питанню 
приділяють належну увагу.

Поміж захистами вдалося поспіл-
куватися і з секретарем ДЕКу Сергієм 
Булою:

— Особливістю наших захистів є те, 
що дипломний проєкт дуже об’ємний: 
він складається з креслень на 12 листах 
формату А1 і 120 сторінок пояснюваль-
ної записки. Крім того, студентам до-
велося розраховувати залізобетонні, 
металеві, дерев’яні конструкції за допо-
могою сучасних програмних комплек-
сів і за новими будівельними нормами, 
які нещодавно ввели в Україні. Із цим 
завданням вони впоралися добре.

Катерина ГРЕЧИН

→ Закінчення. Початок на 3 с.

захисти дипломних проєктів

Вік живи, вік учися
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доцента кафедри іноземних мов, 
викладача японської мови Львів-
ської політехніки Мирона Федори-
шина відзначено Орденом Імпе-
ратора Японії. Орден Вранішнього 
Сонця, Золоті промені з розеткою 
науковець отримав з нагоди 
20-річчя дипломатичних відносин 
між Україною та Японією за ви-
значні досягнення у викладанні та 
дослідженні японської мови. Такої 
премії удостоюють щороку лише 
сорок людей в усьому світі, що 
мешкають поза межами Японії.

Обдарованій молоді призначено 
гранти Президента україни на 
2013 рік. Про це йдеться у відпо-
відному розпорядженні. Серед 
удостоєних гранта — асистент 
кафедри соціяльних комуніка-
цій та інформаційної діяльности 
Львівської політехніки, начальник 
відділу підтримки та розвитку веб-
сервісів Центру інформаційного 
забезпечення Олександр Березко 
для реалізації проєкту „Фестиваль 
науки „Litteris Et Artibus“.

україна та Індія за підсумками 
двосторонніх переговорів на 
вищому рівні 10 грудня підписа-
ли ряд угод про співпрацю. Про 
це йдеться в заяві Президента 
України Віктора Януковича за під-
сумками переговорів з прем’єр-
міністром Індії Манмоханом 
Сінгхом. Зокрема, підписано 
міжурядову угоду про науково-
технологічну співпрацю, угоду 
про обмін технічною інформаці-
єю і співпрацю у сфері ядерної 
безпеки та радіяційного захисту, 
меморандум про взаєморозумін-
ня у сфері стандартизації, оцінки 
відповідности та якости.

За результатами щорічного кон-
курсу „Премія HR-бренд україна“, 
який проводить Міжнародний 
кадровий портал HeadHunter, 
найкращими роботодавцями 
названо компанії в галузі ІТ, 
металургії, сільського господар-
ства та в банківській сфері. Про 
це повідомляє hh.ua. Експерти 
почали говорити про повернення 
престижу таких професій, як 
металург, агроном і механік. Але 
наразі ще обережно — спостері-
гають за ринком.

За матеріялами інформаґенцій

[•] дипломний проєкт захищає Любомир дикун
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теорія і практика

„вона уособлює соціологію“, — каже про свою колишню студентку Мар’яну Малачівську доцент кафедри 
соціології та соціяльної роботи Політехніки Ніна Гайдук. Нині Мар’яна — молодий науковець (вивчає явище 

„соціяльної проблеми“) і соціолог-практик (координатор Центру вивчення громадської думки Інституту міста)

Соціологія як стиль життя
Комфортний трикутник

— Чому саме соціологія — зараз 
складно сказати… Був инший конку-
рентний варіянт — журналістика, але 
згодом передумала. Натомість, крім 
соціології, вступала ще на політоло-
гію в ЛНУ ім. І. Франка і міжнародну 
інформацію в Політехніку. Зрештою, 
доля підфортунила — я потрапила на 
соціологію, де згодом знайшла себе. 
Коли почалися профільні предмети, 
зрозуміла: це те, що мені подобається 
і чим хочу займатися. Відтоді нітрохи 
не шкодувала, хоча знайомі й говори-
ли: це неперспективно, ринок праці 
в галузі несформований… Та, на щастя, 
проблем із роботою не було. Я почала 
працювати ще в студентські роки: хотіла 
бачити, як те, що вчу, виглядає в дії. 
Будучи інтерв’юером, ліпше пізнала 
Львів, об’їздила всю Західну Україну. 
Це було цікаво і ще більше „затягувало“.

— Але  практики  виявилось  не  до-
сить — вирішила йти в аспірантуру?
— Для мене це було дуже природне 
рішення, бо я зростала у відповідному 
середовищі: мій батько —науковець, 
доктор технічних наук. Завдяки татові 
в мене добра математична база, це 
допомагає мені й тепер, адже соціо-
логія потребує не лише гуманітарних 
(як думають зазвичай), але і матема-
тичних знань. Як науковець вивчаю 
явище „соціяльної проблеми“, мій нау-
ковий керівник — завідувач кафедри 
ССР Лариса Дмитрівна Климанська. 
Здавалося б, що таке соціяльна про-
блема, кожному зрозуміло на рівні 
здорового глузду, але насправді не все 
просто. Соціяльна проблема — це не 
щось об’єктивно задане в суспільстві, 
а людська реакція на певні обставини. 
Як приклад: дискримінація жінок нині 
вважається проблемою, хоча колись 
до жінок ставилися набагато гірше, 
але тоді проблемою це не називали. 
У кандидатській намагаюсь визначити 
поняття „соціяльна проблема“, окрес-
лити процес виникнення і потенціял 
до вирішення соціяльних проблем.

— Чогось одного — науки чи прак-
тичної соціології — Тобі замало?..
— Ще зі школи мені подобалось пра-
цювати у різних напрямах. Коли маю 

багато різних занять і завдань, коли 
графік забитий — тоді мені комфорт-
но. Зрештою, від цього тільки виграєш, 
одне доповнює инше: практична ро-
бота допомагає у викладацтві (я читаю 
основи соціології і піар 2 – 3 курсам), 
наукова — дозволяє мені як практи-
кові мислити ширше, дає нові знання, 
а викладання — це постійне само-
вдосконалення, цікаве спілкування зі 
студентами, яке дуже надихає. Такий 
виходить цілісний трикутник.

Громадська думка — 
у Центрі

— Розкажи про Центр вивчення гро-
мадської думки Інституту міста.
— Ще студенткою працювала в соціо-
логічних аґенціях, потім у міськраді. 
Там ми робили перші соціологічні до-
слідження. Побачили, що це цікаво, що 
є запит від мешканців і міського керів-
ництва, з’ясували, що за кордоном при 
муніципалітетах існують такі структу-
ри, — і у 2010-му з’явився Центр. Він по 
суті є сполучною ланкою між муніципа-
літетом і львів’янами: ми вивчаємо їхні 
потреби, запити і намагаємося доно-
сити це до посадовців. Маємо замов-
лення на різну тематику — або від Ін-
ституту міста, або частіше від управлінь 
і департаментів Львівської міськради, 
наприклад, Центру розвитку туризму, 
Центру обслуговування мешканців.

— Яка загальна картина проблем 
Львова?
— Загалом не дуже відмінна від загаль-
ноукраїнської ситуації. На першому 

місці — проблеми працевлаш тування, 
низьких зарплат, бідности загалом. 
З-поміж господарських — залишаєть-
ся проблема доріг, натомість за остан-
ні декілька років зникли проблеми, 
пов’язані з водопостачанням і освіт-
ленням. У новому році плануємо про-
вести дослідження, подивитись, що 
і як у цих питаннях змінилось.

— Деякі проєкти Центру стосува-
лись молоді. Що тут цікавого?
— Це були фокус-групи у 2010-му. 
З’ясували, що молодь займає проак-
тивну позицію: чітко знає, що в місті їй 
подобається, а що ні, і що хоче зміни-
ти. Однозначно позитивно сприймає 
розвиток у Львові туризму й ІТ, адже 
це прибуткові галузі, нові робочі міс-
ця. Молоді люди сміливо дивляться на 
світ, готові діяти, брати на себе відпо-
відальність, і, контролюючи, критику-
ючи владу, але й співпрацюючи з нею, 
долучатися до вирішення конкретних 
проблем, тоді як серед старших пере-
важають патерналістські настрої: вла-
да має подбати, зробити.

— Чи можна постажуватись у Центрі?
— Так. Упродовж цілого року до нас 
можуть приходити всі зацікавлені 
(не тільки соціологи) і долучатися 
до інтерв’ювання, аналітичної чи по-
шукової роботи, написання статей 
тощо. Стажери можуть брати участь 
і в різних проєктах. Зараз, до речі, 
реалізовуємо проєкт-прогноз „Львів 
у 2013 році“ — це інтерв’ю з різними 
експертами. Результати оприлюднимо 
у січні, та скажу, що очікування нео-
днозначні: переважає оптимістичний 
погляд і розуміння того, що багато за-
лежить від самих львів’ян, але є і песи-
мізм, пов’язаний із відлунням еконо-
мічної кризи, парламентських виборів.

— Гасло Центру: „Соціологія — не 
просто професія, а стиль життя“…
— Відмежуватися від соціології поза 
роботою, вдома, складно: вона впли-
ває на те, як ти мислиш, дивишся на 
світ, спілкуєшся, поводишся. В кожній 
дії, ситуації намагаєшся побачити під-
зміст, прочитати між рядками, чому 
саме так, а не інакше…

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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доброчинність

Книжка до книжки — разом бібліотека

Коли до Львівської по-
літехніки звернулась ГО 

„Форум видавців“ із про-
позицією підтримати бла-
годійну акцію „Українські 
книжки — сільським бібліо-
текам“, адміністрація уні-
верситету не вагаючись при-
єдналася до доброї справи. 
Тим більше, що подібний 
досвід Політехніка вже має.

Подаруй дитині 
книжку

Зокрема, минулого року 
ректор Юрій Бобало під-
тримав ініціятиву доцента 
кафедри інженерної геодезії 
ІГДГ, голови Львівського 
астрономічного товариства 
Любові Янків-Вітковської зі-
брати українську літературу 
українським дітям у Польщі. 
Тижневик „Аудиторія“ не 
лише інформував акаде-
мічну спільноту Політехніки 
про перебіг обидвох акцій, 
а й організував у редакції 
приймальні пункти книжок.

Акція „Подаруй дити-
ні книжку“ стартувала та-
кож напередодні новоріч-
но-різдвяних свят (у кінці 
2011 року). У липні 2012 зі-
брані книги (майже 2 тисячі) 
помандрували в Польщу 
(до Генконсульства України 
у Ґданську), про що ми по-
відомляли.

22 жовтня 2012 року від-
булася зустріч Генерального 
консула Мирона Янківа 
з освітянами українських 

шкіл та пунктів навчання 
української мови північних 
воєводств Польщі. Учасники 
зустрічі допомогли Любові 
Янків-Вітковській розподі-
лити книги.

Частину книг передають 
Ґданському університету, де 
на філологічному факультеті 
польські студенти виявили 
бажання вивчати українську 
мову факультативно. Спе-
ціяльну літературу, видану 
у видавництві Національ-
ного університету „Львів-
ська політехніка“ (близько 
100 книг), вирішили пере-
дати до бібліотеки Ґданської 
політехніки, а приблизно 
400 книг призначені для 
Щецінського університету, 
де відкрито відділення укра-
їністики.

Решта книг передані 
школярам. Крім основних 
шкіл із українською мовою 
навчання у Гурові Ілавець-
кому (500 книг), Бартошицях 
(400) та Білому Борі (300), 
дитяча література порівну 
розподілена між пунктами 
навчання української мови 
у Варміно-Мазурському воє-
водстві, у Ґданську та Щеціні.

Ініціятор акції Любов 
Ян ків-Вітковська разом із 
Генеральним консулом ви-
словили подяку всім, хто 
спричинився до збору книг — 
передовсім дарувальникам 
літератури, а також ректорові 
Політехніки Юрієві Бобалу.

— Акція завершилась, 
але наша добра справа 
продовжується, — додала 
Любов Миколаївна. — Тепер 
ми готуватимемо цільову 
допомогу для шкіл із укра-
їнською мовою навчання: 
спеціялізовану методичну 
чи сучасну українську лі-
тературу. Тому тим, хто не 
встиг долучитися до нашої 
акції минулого року: при-
єднуйтеся і готуйте нові 
сучасні книги українською 
мовою. Хай українці в Поль-
щі знають і пам’ятають, що 
ми з ними і готові завжди 
підтримувати своїх земляків 
у різних куточках світ.

Для сільських  
бібліотек

Організатори акції „Укра-
їнські книжки — сільським 
бібліотекам“ поставили собі 
за мету зібрати 25 тисяч книг, 
щоб подарувати по тисячі 
кожній з 25 сільських бібліо-
тек Львівщини (йдеться про ті 
книгозбірні, які люди справді 
відвідують, відтак ця літера-
тура не лежатиме на полицях 
мертвим вантажем).

У межах заходу було ор-
ганізовано 213 пунктів збору 
книг у Львові та області. Літе-
ратуру можна було принести 
у найближчу школу чи бібліо-
теку або в центральний пункт 
збирання — Львівський па-
лац мистецтв. На заклик 
приєднатися відгукувались 
і різні установи, і приватні 
особи. Наприклад, найбіль-
ше книг у межах акції пода-
рувала Катерина Гайдук, яка 
пожертвувала 1000 книжок 
із власної бібліотеки.

У Львівській політехніці 
пункти збору було органі-
зовано у студентському про-
фкомі та в редакції. Усього 
організаторам передали 
1132 книжки (найбільше се-
ред усіх вишів Львова). Най-
активніші дарувальники — 
Інститут підприємництва та 
перспективних технологій 
(160), Надія Кіндрачук та 
Анна Сидовська, ІМФН (71), 
працівники Науково-техніч-
ної бібліотеки (45), Денис 

Суєвалов, студент групи 
СТВм-13 ІКТА (32), Зоряна 
Кузик, асистент кафедри фо-
тограмметрії ІГДГ (26), Ольга 
Михайлів, студентка групи 
ПМ-11 ІМФН (26), кафедра 
ЗМД (20), Роман Кутний, сту-
дент групи ЕСТ-41 ІЕСК (15), 
редакція (15). Найактивніші 
профб’юра — ІКТА, ІМФН, 
ІНЕМ, ІІМТ. Розлучатись із 
частиною власної бібліотеки 
завжди непросто, тому ба-
гато учасників доброчинної 
акції просто купували нові 
книжки спеціяльно, щоб до-
лучитися до доброї справи.

Крім того, як повідоми-
ла завідувач науково-ме-
тодичного відділу Рената 
Самотий, працівники НТБ 
зателефонували у 20 бібліо-
тек зі списку та розпитали 
про конкретні потреби цих 
книгозбірень (радо відгукну-
лись 9 бібліотекарів). Відтак 
колектив Науково-технічної 
бібліотеки (активно долу-
чився й осередок „Просві-
ти“) зібрав понад 100 потріб-
них книжок, а також 400 грн. 
на купівлю необхідної і ко-
рисної нової літератури.

Книжки, зібрані в межах 
благодійної акції, перевез-
ли до центрального пункту 
збору — львівського Палацу 
мистецтв. Поки тривало сор-
тування та пакування, не-
байдужі львів’яни продов-
жували доносити літературу. 
Зараз книги мандрують до 
бібліотек. Як наголосила 
координатор акції Мар’яна 
Кіра, загальна кількість зі-
браних по всій області книг 
для сільських бібліотек ста-
новить 31 527 примірників:

— Ми приємно вражені, 
адже планували зібрати 
25 тисяч. Тим паче, що ще 
зовсім недавно у нас було зі-
брано лише 7 тисяч книг. Дя-
куємо львів’янам та новим 
партнерам, які так активно 
підтримали нашу акцію! — 
наголосила Мар’яна Кіра.

Повний список благодій-
ників на сайті bookforum.ua.

Тетяна ПАСОВИЧ
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з архіву пам’яти

„він відкрив лемкам очі і сказав, що вони 
укра їнці. від нього мої краяни вперше по-

чули українські народні пісні, слова „україна“ 
та „українці“, побачили народні костюми і танці 
з великої україни. він називався Іван Малик“, — 
розповідає Меланія Смулка

Був свідомий своєї місії
Зі спогадів Меланії Смулки:
„В моїй пам’яті постає по-
стать красивого кремезного 
чоловіка, який непомітно 
з’явився в наших околицях 
десь у 30-х роках, зв’язав 
свою долю з багатьма людь-
ми і так само непоміт но 
зник…

Хто він такий і звідки 
взяв ся в Криниці ще задов-
го до війни? Жаль, що вже немає 
в жи вих тих людей, які були його 
близь кими друзями і могли б роз-
казати більше, ніж я, про цю чудову 
людину. Я лише знаю, що він був 
артистом одного з драматичних те-
атрів в Одесі. Хвилі Першої світової 
війни занесли його на Лемківщину. 
В Криниці він мав маленький про-
дуктовий магазинчик перед входом 
у Солотвинський парк.

Жив Іван Малик із дружиною Лізою 
(дітей у них не було) в маленькій кім-
натці дерев’яного будиночку, в якій 
поміщались одне ліжко, маленький 
столик і кухонна плита. От і всі меблі. 
Важко було уявити собі убогіше іс-
нування. Але він не міг жити краще, 
тому що всі зароблені гроші вкладав 
у благородну справу — організував 
у селі Солотвини драматичний гурток 
і ансамбль народних інструментів, 

і сам був і режисером, і ди-
риґентом, і актором. Сам 
і за власні кошти виготовляв 
народні костюми, вишивані 
сорочки, кольорові шаро-
вари, оксамитові вишивані 
жупани. Його правою рукою 
була Ганнуся Копистянська 
зі Солотвин, яка підбирала 
узори для вишивок, орга-
нізовувала членів гуртка. 

Пригадую, що декорації виготовляв 
Адамський, столярні роботи викону-
вав Осип Запоточний.

Асафат Криницький віддав свою 
стодолу для вистав. Репетиції відбу-
валися в домі Копистянських. Ставили 
п’єси „Сватання на Гончарівці“, „За 
двома зайцями“, „Бурсаки“. Само-
діяльні актори та ансамбль народних 
інструментів давали концерти, співали 
українські народні пісні. Вхід у театр 
був безплатний.

Згодом Іван Малик організував ще 
й драматичний гурток для підлітків, 
в якому брали участь Іванна, Антоні-
на й Олег Криницькі, Дора Попадюк, 
Петро Сметана і я.

Тоді селяни вперше почули укра-
їнські народні пісні, побачили укра-
їнські народні костюми і танці. Він 
відкрив лемкам очі і сказав, що вони 
українці.

Жаль, що ми не 
знаємо, куди дів-
ся Іван Малик. Я 
випадково зустрі-
ла його в Крако-
ві у 1941 році. Він 
роз шукував свою 
дру жи ну Лізу, яку 
за гу бив під час по-
вітряного нальоту…

Тільки через ба-
гато років можна 
оцінити значення 
його просвітниць-
кої роботи і зрозу-
міти, що він був сві-
домий своєї місії“.

Підготувала  
Ярослава ВЕЛИЧКО

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

Пам’ятні дати
20.12.1616 — у Києво-Печерській дру-
карні вийшла у світ перша датована 
книга.
20.12.1899 — народився Іван Пільгук, 
український письменник і літерату-
рознавець.
21.12.1556 — народився митрополит 
Петро Могила, український громад-
ський та церковний діяч,  письменник, 
фундатор Київської колегії.
21.12.1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили 
радій.
21.12.1913 — у недільному додатку до 
щоденної нью-йоркської газети надру-
кували перший кросворд на 32 слова, 
автором якого був Артур Вінн.
22.12.1833 — народилася Марія Ві-
лінська-Маркович (Марко Вовчок), 
українська письменниця.
23.12.1790 — народився Жан Франсуа 
Шампольйон, французький єгиптолог, 
який розшифрував давньоєгипетські 
ієрогліфи.
23.12.1799 — народився Карл Брюллов, 
російський художник, який брав участь 
у викупленні Т. Г. Шевченка з кріпацтва.
24.12.1653 — перемога військ гетьмана 
України Богдана Хмельницького під 
Жванцем над поляками.
24.12.1818 — народився Джеймс Пре-
скотт Джоуль, англійський фізик.
24.12.1879 — народився Станислав 
Людкевич, український композитор, 
музикознавець i фольклорист.
24.12.1920 — народився Святослав 
Караванський, учений, в’язень ко-
муністичних таборів, перекладач та 
правозахисник, автор „Практичного 
словника синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав 
Чорновіл, український журналіст, ре-
пресований у часи СРСР, політик, один 
із засновників Народного руху.
24.12.1963 — помер Михайло Пара-
щук, український скульптор, співавтор 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
25.12.1742 — шведський природозна-
вець Андерс Цельсій запропонував 
стоградусну шкалу вимірювання тем-
ператури.
25.12.1848 — у Львівському університе-
ті відкрито кафедру української мови.
25.12.1895 — народився Григорій 
Верьовка, український композитор і 
хоровий дириґент.
25.12.1925 — народився Олесь Берд-
ник, український письменник.
25.12.1926 — помер Олександр Бар-
вiнський, український громадський 
діяч, історик та мемуарист.
26.12.1771 — помер Клод Адріян Гель-
вецій, французький філософ, один із 
діячів Просвітництва.
26.12.1898 — народився Євген Плуж-
ник, український поет. 

[•] Село Солотвини. Будинок, в якому жив Іван Малик
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незабутні

Високе небо Юрія Сітницького
До 100-річчя з дня уродин

…На Говерлі над нами було 
лиш небо, а все, оповите 
сизим серпанком (і зби-
т и й  в і т р а м и  я в і р н и к , 
і притульна романтич-
на станція на „Пожежев-
ській“, і буйне карпатське 
різнотрав’я, і густа те-
мінь гірських улоговин), 
залишалось внизу…

Скільки разів піднімався 
Юрій Іванович на цю най-
вищу гору Карпат, скільки 
туристичних груп сюди приводив, 
скільки незабутніх хвилин спілкуван-
ня з Природою подарував він людям 
літнім і цілком юним! Він любив гори 
справдешньою високою і відданою 
любов’ю. Ця пристрасть прийшла 
до нього, коли був ще пластуном, і не 
полишала ціле життя.

Виріс із міцного коріння
Юрій Сітницький народився 27 лис-

топада 1912 р. у Львові. Його прадід 
священик Йосип Заячківський був 
серед засновників Товариства „Про-
світа“. Історичні джерела зафіксували, 
що прибув отець Заячківський на збір 
8 грудня 1868 р. із засніженого села 
Лоп’янки, що біля Долини, виголосив 
палку промову про потребу праці інте-
ліґенції для народу і склав пожертви на 
видання народних календарів.

Батько Юрія Сітницького Іван у часи 
великого здвигу був січовим стріль-
цем, воював у загонах УГА, а згодом 
працював професором гімназії.

Юрко вчився в народній школі 
(1918 – 1922 рр.), в українській гімназії 
(1922 – 1930 рр.), а після закінчення 
майже рік працював на Львівському 
металообробному заводі „Ferrum“ 
практикантом. Восени 1931 р. вступив 
на перший курс механічного факуль-
тету Львівської політехніки, де без 
перерви вчився до 1939-го, склав 
державний іспит і отримав диплом 
інженера-механіка.

З талантом науковця
У Львівському політехнічному 

інституті працював старшим лаборан-
том, згодом — асистентом кафедри те-
плових вимірювань. Під час німецької 
окупації був інженером у „Водоканал-
тресті“ й асистентом технічних курсів, 
відкритих на базі Політехнічного інсти-

туту. З осени 1944 р. — знову 
в альма-матер. У 1952 році 
захистив кандидатську ди-
сертацію і здобув учений 
ступінь кандидата технічних 
наук, у 1954 р. йому надано 
звання доцента.

Під час реорганізації 
нав чально-наукових під-
роз ділів очолив, а по суті 
ство рив, кафедру автома-
тизації теплових та хімічних 
процесів. Під керівництвом 

Юрія Сітницького сформувався новий 
напрям наукових досліджень, створені 
нові лабораторії (зокрема пневмо-
автоматики, моделювання техноло-
гічних процесів на основі аналогових 
моделюючих машин), поповнена ма-
теріяльно-технічна база кафедри, за-
хищено 11 кандидатських дисертацій. 
Серед його учнів — нинішній завідувач 
кафедри АТХП Є. Пістун, доценти Л. Фа-
брі, В. Кос, Є. Ковела, А. Данельська. 
У науковому доробку вченого понад 
50 наукових статей, монографій та на-
вчально-методичних посібників.

У 1959 – 1961 рр. Ю. Сітницький пра-
цював в Інституті машинознавства і ав-
томатики АН УРСР, де створив відділ 
автоматизації виробничих процесів; 
у 1966 році організував курси майстрів 
з ремонту контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики в „Союзенерго-
ремонттресті“. Багато років був голо-
вним редактором журналу „КИТ“.

Педагог із ласки Божої
В особовій справі вченого, звід-

ки взяті ці скупі статистичні записи, 
не вказано, що у 1952 р. він втратив 
дружину Оксану і залишився з двома 
маленькими донечками. А далі пере-
жив ще одну трагедію — смерть другої 
дружини Ліди, яка була йому добрим 
помічником і матір’ю його дітей.

Педагогом був Ю. Сітницький з лас-
ки Божої. Він вміло поєднував вимо-
гливість і вирозумілість, педагогічне 
чуття і моральні засади, тому й ціну-
вали та любили Юрія Івановича спів-
працівники, студенти, друзі.

Вихователь тисяч студентів, де-
сятків аспірантів та науковців, Юрій 
Сітницький своєю працьовитістю, 
професійним вмінням, громадянським 
кредом, культурою та інтеліґентністю 
давав приклад патріотизму і життя за 
високими принципами вищої школи.

Говерла  
українського духу

Десятки путівників, мандрівних 
книжок, карт і схем, австрійських, поль-
ських і радянських, тримав Юрій Івано-
вич у своїй енциклопедичній пам’яті. 
Ми були вражені його спроможністю 
за па м’я то ву ва ти і впізнавати стежки, 
природні прикмети.

А ще він любив дороги, нові, несхо-
джені і часто ризиковані. Я не пам’ятаю 
випадку, щоб, піднявшись на гору, 
Юрій Іванович спускався тією ж стеж-
кою. А деколи в мандрівках ми чули 
таке знайоме: „Ля-лям-ля-лям.“ Це 
означало, що ми заблукали. Та ми ні-
коли не панікували, бо були впевнені, 
що феноменальна інтуїція провідника 
виведе нас із будь-яких хащів.

Він ризикував часто. І тоді, коли 
захищав від партгонінь працівника 
О. Курку, і тоді, коли підтримував відому 
правозахисницю Олену Антонів та брав 
у туристичні походи сина її і В’ячеслава 
Чорновола — Тараса. А якось у Дорі, 
мальовничому карпатському селі, кив-
нув на двох дітей: „Це внуки генерала 
Романа Шухевича“. Ми розуміли, що 
Ромчик й Іринка відпочивають там 
з ініціятиви Юрія Сітницького.

Коли в 1983 р. Юрій Іванович вий-
шов на пенсію, то зайнявся ще одним 
своїм замилуванням — фотографією. 
Карпатські пейзажі змінювалися ла-
гідними подільськими, вкриті інеєм 
дерева контрастували з барвистими 
осінніми, поодинокі сумні хрести 
вживалися в прозіркових монтажах із 
веселими селянськими святами. Фото-
апарат майстра вихопив сотні миттєвос-
тей — свідків життя природи і людей.

У своєму скромному, затишному 
помешканні він організував музичні 
вечори. Тут панували Бортнянський 
і Моцарт, Беетговен і Людкевич, Ве-
дель і Лятошинський. Деколи в особі 
музикознавця М. Білинської мали ми 
і професійний коментар.

Свідомо попрощавшись із рідними, 
відібравши прозірки на своє майбутнє 
80-річчя, прослухавши музику Моцар-
та і Бортнянського, 28 вересня 1992 р. 
Юрій Сітницький відлетів у вирій.

Для нас він залишився на недосяж-
ній духовній висоті.

Христина БУРШТИНСЬКА,  
голова Товариства  „Просвіта“  

Львівської політехніки, професор
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авторський проєкт

З містикою про сильних та одиноких

У межах авторського 
проєкту Ірини Фаріон 

„Від книги до мети“ 11 груд-
ня у Львівській політехніці 
відбулася творча зустріч із 
проректором Національно-
го університету „Острозька 
академія“ професором 
Петром Кралюком. Він ав-
тор низки наукових праць, 
зокрема, „Духовні пошуки 
Мелетія Смотрицького“, 
„Греко-католицька церква 
в етнічній історії україн-
ського та білоруського на-
родів“, „Волинь та Поділля 
в житті Тараса Шевченка“, 
„Білі плями в історії укра-
їнської філософії“.

Цього разу поціновува-
чам української висококлас-
ної літератури презентували 
роман „Сильні та одинокі“ 
про Степана Бандеру та 
енциклопедію „Острозь-
ка академія“. Цю зустріч 
в онлайн-трансляції мали 
можливість побачити чима-
ло прихильників проєкту та 
інтелектуальних зустрічей. 
Такий вихід до ширшого 
кола глядачів практикува-
тимуть і надалі.

Гаслом зустрічі став ури-
вок із листа Степана Банде-
ри до Андрія Мельника за 
10 серпня 1940 року: „Світ 
форми тепер валиться. На-
став час змісту, час діла. 
Ходімо разом із ним!“.

Представляючи гостя, 
Ірина Дмитрівна зауважи-
ла, що всі його праці — це 
синтез глибокої науки і мис-
тецького польоту. Зокрема 

наголосила й на тому, що 
головна цінність творчости 
Петра Кралюка в тому, що 
навіть його художні тво-
ри підкріплені науковістю. 
А роман „Сильні та одинокі“, 
окрім всього, ще й актуалі-
зує приспані можливості.

Від імени ректора Львів-
ської полі техніки профе-
сора Юрія Бобала гостя 
при вітав проректор Богдан 
Моркляник.

Розпочавши свій виступ, 
гість передовсім наголосив, 
що основною проблемою 
сучасного українства є не-
любов до книги. А власне 
книга, не лише як сукупність 
інформації, а як добрий на-
вчитель мислити раціональ-
но і сприймати світ у цілому, 
є запорукою успішности.

Спершу Петро Кралюк 
презентував енциклопедію 
„Острозька академія“, ре-
дактором якої він є. Над цим 
виданням більше п’яти ро-
ків працювало понад сорок 
авторів. Окрім довідкових 
описів, в енциклопедії міс-
титься чимало надзвичайно 
цікавих ілюстрацій.

Ідея написання рома-
ну про Степана Бандеру 
у письменника виникла під 
час однієї з екскурсій до 

монастиря „Святий хрест“ 
(Польща), де була одна 
із найстрашніших тюрем 
(Бандера був ув’язнений 
там з березня 1936 до січня 
1938 рр.).

Роман „Сильні та оди-
нокі“ — це не сюжетний 
твір, а психологічна історія, 
і цінність його в тому, що це, 
насамперед, інтелектуаль-
ний роман. Автор зауважив, 
що хотів показати Степана 
Бандеру, передовсім, як 
людину, яка зуміла побо-
роти свою хворобу — у сту-
дентські роки він ходив із 
паличкою. Ще змолоду він 
готував себе до ув’язнень, 
до тортур. На думку профе-
сора, постать Бандери дещо 
містична. Як приклад, він 
навів той факт, що Степан 
Бандера відчував, що буде 
вбитий, відпустив охорону 
і спокійно прийняв смерть.

Роман складається із чо-
тирьох час тин. Як розповів 
автор, перша частина — це 
діялог національного героя 
зі слідчим, своєрідне інте-
лектуальне змагання. Друга 
частина особливо містич-
на — розмова з Яремою Ви-
шневецьким, який з’являвся 
до Бандери у в’язничних 
мареннях. У третій частині 

розповідається про життя 
провідника у концтаборі 
„Заксенгаузен“, де також 
у різний час були ув’язнені 
Андрій Мельник, Олег Оль-
жич, син Сталіна Яків Джу-
ґашвілі. Письменник уявив, 
про що би вони розмовля-
ли, якби зустрілися. Остання 
частина зображає вбивцю 
Степана Бандери Богдана 
Сташинського. Після атен-
тату він утік до Західної 
Німеччини і, за задумом 
Кралюка, одного разу по-
вернувся на батьківщину 
на могилу своїх рідних. Як 
розповів автор, у романі зо-
бражена своєрідна сповідь 
і покаяння убивці.

Маючи можливість че рез 
архівні документи близь ко 
„познайомитися“ зі Сте-
па ном Бандерою, Петро 
Кралюк наголосив, що це 
була цілеспрямована, без-
компромісна особистість. 
Для нього не був важливий 
життєвий комфорт. Особли-
во вражає вміння організо-
вувати людей. Тож, на думку 
гостя проєкту „Від книги до 
мети“, його можна вважати 
найкращим політиком ХХ 
століття.

Наталія ПАВЛИШИН
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підсумки фотоконкурсу

Найяскравіше „спалахнув“ 
Тарас Мучичка

Перший Всеукраїн-
ський студентський 

фестиваль фотографії 
„Спалах“ визначився 
з переможцями. З 4 груд-
ня триває виставка кон-
курсних світлин у фойє 
другого поверху голов-
ного корпусу Львівської 
політехніки.

13 грудня члени журі — 
художниця Анна Атоян, 
куратор мистецької га-
лереї Гері Боумена Анна 
Сидоренко, арт-директор 
фотоклубу „Ч/Б.5×5“ Кос-
тянтин Смолянінов та професійний 
фотограф Ярослав Мончак — урочисто 
вітали переможців у Актовій залі уні-
верситету.

Із понад шістдесяти різножанрових 
робіт, які були представлені на виставці, 
найкращою у номінації „Портрет“ ви-
знали світлину Оксани Яковини (Львів) 
„Advertising“, у номінації „Архітекту-
ра“ — „Коник“ Надії Важничої (Київ), 
„Пейзаж“ — „Безмежність“ Марти 
Микласевич (Львів), у номінації „Доку-
менталістика“ — „Честь і слава“ Руслана 
Меджидова (Бердянськ), а в номінації 
„Комерційна фотографія“ перемогла 
робота Софії Панасюк (Київ), що назива-
ється „Dew“. Гран-прі фестивалю здобув 

Тарас Мучичка зі Львова 
за роботу „Та, що танцює 
з вітром“.

Крім досвіду участи 
у фотоконкурсі, цікавих 
і корисних знайомств, зо-
крема, з фаховими фо-
томистцями, та іменних 
грамот, автори кращих 
робіт отримали подарун-
ки на пам’ять, а головний 
переможець — кубок фес-
тивалю.

— Я очікував на пере-
могу в якійсь із номінацій. 
Відбирав для фестивалю 
роботи, які мені подоба-

ються найбільше. Фотографією займа-
юся близько півтора року, віднедавна 
співпрацюю з модельними аґентствами, 
беру участь у різних фотоконкурсах. 
Моя світлина, на якій зображена само-
тня жінка у полі, — робота постановоч-
ного жанру. Однак це не означає, що 
вона позбавлена руху, життя. Я нама-
гався передати почуття моделі й стан 
природи. Думаю, мені вдалося, — роз-
повів Тарас.

Виставка світлин фестивалю, який 
організувала й провела Колегія і проф-
ком студентів та аспірантів Львівської 
політехніки, тривав до 17 грудня.

Анна ГЕРИЧ

фотофакт

12.12.12. 12:12
Ор и ґ і н а л ь н и й 

спосіб за па-
м’я тати цікаву і, як 
багато хто пере-
конаний, щасливу 
дату і годину — 
12 грудня 2012 року 
вирішили члени 
профб’юра Інститу-
ту телекомунікацій, 
радіоелектроніки 
та електрон ної тех-
ніки Національного 
Університету „Львів-
ська полі техніка“.

У цей день рівно 
о 12 год. 12 хв. мо-
лодь зібралася разом 
і сфотографувалася біля свого на вчаль-
ного корпусу із кількома викладачами. 

Тож тепер їм точно щаститиме в усьому чи, 
принаймні, матимуть дуже добру згадку.

коротко

13 грудня у Львові урочисто відкри-
ли та освятили пам’ятну таблицю 
відомому історику, політв’язню, 
громадському діячеві Ярославу 
дашкевичу. Меморіяльну таблицю 
з барельєфом професора Даш-
кевича встановили на будинку 
Львівського відділення Інституту 
української археографії та джере-
лознавства НАН України. Ініціятор 
відкриття — історик Я. Лялька. 
Після урочистого освячення від-
булося покладання квітів, у якому 
взяли участь голова ЛОР П. Коло-
дій та заступник голови ЛОДА 
М. Янковський.

Минулого тижня, 13 грудня, не 
стало останнього полковника 
уПа, кавалера Золотого Хреста 
Бойової Заслуги уПа василя 
Левковича — „вороного“. Він був 
яскравим представником поко-
ління нескорених, яке зі зброєю 
в руках виборювало незалежність 
України. Із 1939 р. був в ОУН, 
після початку війни ввійшов 
до складу похідної групи ОУН. 
З березня 1943 р. і до дня арешту 
Левкович перебував в УПА, 
пройшовши шлях від чотового до 
керівника Воєнної округи „Буг“. 
У 1947 р. Військовий трибунал 
військ МВС Київської области 
засудив Левковича до 25 років 
виправно-трудових таборів. Він 
відсидів строк покарання і був 
звільнений 1971 р.

На Різдво на Львівщину приїде 
900 учнів та педагогів зі сходу, 
півдня та центру країни. У ме жах 
проведення акції „Святкуймо 
Різдво разом“ школярі з инших 
областей України братимуть 
участь у дитячо-юнацькому фес-
тивалі „Різдвяні канікули“, який 
відбудеться у Центрі творчості 
дітей та юнацтва Галичини.

На 89-му році життя 9 грудня 
померла колишня політв’язень 
та член ОуН Ярослава Заневчик 
(Менкуш). У 1943 р. вона стала 
членом ОУН, організувала жіночу 
мережу ОУН у Городоцькому ра-
йоні. 25 серпня 1965 р. її заареш-
тували за поширення самвидаву 
та засудили за „антирадянську 
аґітацію і пропаґанду“ на 2,5 року 
позбавлення волі. Після повер-
нення до Львова була членом 
управи Ліги Українських жінок.

За матеріялами інформаґенцій
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самоврядування

Студрада буде компетентніша

Стратегічна сесія студентської ради 
Львова на тему „Студентська рада 

Львова, її місія та основні напрям-
ки діяльности“ відбулася 11 грудня 
у Львівській політехніці. У заході 
брали участь делегати львівських 
вишів, а також спеціяльно запро-
шений експерт — начальник відділу 
кадрів Львівської міської ради, керів-
ник програми стажування „Перший 
кар’єрний крок“ Галина Бордун.

Зустріч представника міської 
влади з активістами студентського 

самоврядування вишів була побу-
дована у формі обговорень. Усі при-
сутні поділилися на групи і кожна 
група висувала свої ідеї вирішення 
того чи иншого питання. Потім акти-
вісти студ ради ухвалювали спільні 
рішення.

— Після обговорення ми окрес-
лили, що студентська рада — це 
колегіяльний орган самоврядування 
вишів Львова, мета якого — захист 
прав та інтересів студентів, втілен-
ня планів та ідей, які несуть в собі 
зближення студентської спільноти. 

Нашим завданням було зрозуміти, 
що ж раніше ми робили не так, як 
треба. Ми хочемо зблизитися зі 
студентами,— розповіла секретар 
студентської ради Львова, четверто-
курсниця ІНЕМ Львівської політехні-
ки Вікторія Цісінська.

Сьогодні, 20 грудня, о 16 годині 
в 139 авд. головного корпусу Політех-
ніки відбудеться ще одне засідання 
студради. На цій зустрічі молодь визна-
чить напрями своєї діяльности.

Наталія ПАВЛИШИН

студентський лідер

Про діяльність свідчать вчинки, а не слова

Щороку львівське сту-
дентство в день свого 

свята — 17 листопада отри-
мує нового очільника. Цьо-
горіч студентським мером 
Львова став шестикурсник 
ІКНІ Іван Попович.

— Моя передвиборча 
програма — це чотири роки 
моєї громадської діяльнос-
ти. Людина, яка посідає 
цю посаду, повинна мати 
досвід організації масових 
акцій. Саме цим я займав-
ся тривалий час. Тож моя 
передвиборча кампанія під-
тверджена справами, а не 
базується на словах, — на-
голосив студентський мер.

На рахунку хлопця про-
ведення чи малої кількости 
різноманітних масштабних 
заходів, переважно спортив-
ного характеру. В середині 
липня цього року він органі-
зував масову акцію зі стріт-
арту в центрі міста (на ній 
були присутні 19 тис. осіб).

— У програмі своєї ді-
яльности я ставлю акценти 
на кількох напрямах. Пере-
довсім у найрізноманітні-
ших форматах розвиватиму 
соціяльний та культурний 
аспекти. Звичайно, що на-
далі підтримуватиму та про-
водитиму спортивні акції. 
Будемо підтримувати і вже 
традиційні заходи, але ви-

бірково. Велике значення 
для мене має підняття сту-
дентської ради на вищий 
якісний рівень. Бо зараз спо-
стерігається деяка інертність 
молоді. Тому серед заплано-
ваних заходів є проведення 
студентського референдуму, 
на який з’їдуться представ-
ники студентських організа-
цій инших областей України, 
а можливо, і країн Европи. 
Це дасть можливість поді-
литися досвідом, а крім того, 
такий діялог сприятиме по-
кращенню роботи, — поді-
лився своїми планами Іван.

Свято Миколая також від-
будеться в дещо зміненому 
форматі. Студентство готує 
подарунки для одного з ди-
тячих будинків Львова. Але 
це буде не просто вручення 
подарунків, а театральна 
вистава (готують студенти-
політехніки), в якій і самі діти 

братимуть участь — вони 
розказуватимуть віршики.

— Хочемо, щоб діти за-
па м’ятали свято не лише че-
рез подарунки, а й завдяки 
чудовому настрою і казковій 
атмосфері. Даруватимемо те, 
що необхідне малечі, щоб 
цим усім скористалися саме 
вони, — додав хлопець.

Вже наприкінці грудня 
відбудеться зустріч міського 
голови і студентського мера. 
В такому діялозі обидва 
мери вирішать, що є пріори-
тетним для сучасної молоді 
і які саме акції проходити-
муть за підтримки міста.

Але окрім очільництва 
молоді й активної громад-
ської роботи Іван Попович 
здобуває дві вищі освіти — 
в Інституті комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
Львівської політехніки та 
на юридичному факультеті 
Львівського національного 
університету ім. І. Франка.

— Із власного досвіду 
можу сказати, що чим більше 
людина навантажена, тим 
більше встигає, бо нема часу 
на другорядні речі. Зараз для 
мене пріоритетом є захист 
диплому. Також завжди зна-
ходжу час, щоб дізнаватися 
щось нове і ділитися своїми 
знаннями. Наприклад, часто 
беру участь у зустрічах, які 
проходять у межах програми 

„Перший кар’єрний крок“ 
(діє при міській раді Львова). 
Я зустрічаюся зі студентами, 
адже саме молодь часто 
продукує надзвичайно ціка-
ві ідеї, і ми допомагаємо їх 
втілювати в життя. Студент-
ська рада створена для того, 
щоб підтримувати добрі 
задуми. Прикладом може 
стати новий студентський 
конкурс фотографії „Спалах“ 
та вже відомий фестиваль 
короткометражних студент-
ських стрічок „Кінопіксель“, 
проведення яких ми охоче 
підтримуємо, — розказав мій 
співрозмовник.

Окрім навчання та гро-
мадської роботи, студент-
ський мер понад сім років 
займався спортом і навіть 
має звання майстра спорту. 
Минулого року його обра-
ли президентом федерації 
стрітболу. І саме з його ініція-
тиви вдалося об’єднувати 
всі види вуличного спорту.

Іван Попович живе за 
принципом: „Краще, коли 
про діяльність говорять 
вчинки, а не слова“. Тож усі 
можливості, які йому дарує 
життя, використовує вповні. 
Він переконаний, що кожна 
людина має „знаряддя“ для 
праці, і лише від неї самої за-
лежить, як використає його.

Наталія ПАВЛИШИН
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Якщо флейта — інструмент програміста…

Анекдоти про „завислих“ біля комп’ютерів програмістів — 
не про п’яти курсницю кафедри програмного забезпе-

чення Інституту комп’ютерних наук та інформаційних техно-
логій Христину Андрухів. Вона не тільки пише програми для 
ПК та мобільних телефонів, працює за фахом, але й напо-
легливо готується вступати у Львівську національну музичну 
академію імени Миколи Лисенка. Це рішення не випадкове: 
дівчина — постійна флейтистка камерного оркес тру „Полі-
фонія“ та духового оркестру Львівської політехніки. Минув 
рік, як її флейта внесла барвисту лінію у звучання львівського 
фольк-рок оркестру „Тарасова ніч“. Вибирати щось одне між 
музикою і математикою — не наважується.

— Христино,  як  музика 
з’явилася у Твоєму житті?
— У 5 класі вчителька музики 
мотивувала мене записати-
ся до музичної школи. Мій 
брат у той час вже другий 
рік навчався грати на трубі. 
Я вибрала флейту, ознайо-
мившись у школі з багатьма 
інструментами. З перших днів 
науки зрозуміла, що це моє. 
Граю вже 11 років. Займаюся 
постійно: флейта не терпить, 
щоб на неї довго не звертали 
уваги, капризує.

— Флейту змінюють із ві-
ком, як скрипку, чи в Тебе 
ще та — шкільна?
— Спочатку я грала на по-
ламаному інструменті, бо 
в музичній школі доброго 
не було. Зловила принцип 
гри, вивчила аплікатуру, 
а власну флейту батьки ку-
пили мені в кінці першо-
го року навчання. Спершу, 
певно, хотіли переконатися, 
що дитина взялася за музику 

серйозно. Пам’ятаю, я дуже 
тішилася першим інструмен-
том. А нинішня моя флейта 
з Бельгії. Навчаючись у му-
зичній школі, я брала участь 
у різних музичних конкурсах. 
На одному з них керівник ка-
пели бандуристок „Дзвінга“ 
запросила мене на гастролі 
як солістку до деяких творів. 
Я їздила з цим колективом 
по Бельгії. Після одного з на-
ших виступів один з органі-
заторів концерту подарував 
мені мою нинішню флейту.

— До оркестрів Політехні-
ки Тебе також запросили?
— Ні. Коли я вступила в уні-
верситет, то ні духового ор-
кестру, ні „Поліфонії“ ще не 
було. Ми з політехніком-ві-
олончелістом Володимиром 
Котляровим (аспірант ка-
федри інформаційно-вимі-
рювальних технологій ІКТА) 
запропонували директоро-
ві Народного дому „Про-
світа“ Степанові Шалаті 

започаткувати або віднови-
ти якийсь музичний колек-
тив. Так помалу, за сприяння 
Степана Йосиповича, долучи-
лися инші музиканти, спіль-
ними зусиллями багатьох лю-
дей зі Львівської політехніки 
та з-поза її меж постали ду-
ховий і камерний оркестри. 
Я дуже рада, що граю в обох. 
У „Поліфонії“ донедавна була 
єдиною флейтисткою.

— Минулого року Ти стала 
частиною фольк-рок орке-
стру „Тарасова ніч“. Довіру 
учасників гурту довелося 
завойовувати?
— На презентації першого 
співаника студентського брат-
ства ЛНУ імени Івана Франка 
в 2011 році я вперше виступи-
ла з „Тарасовою ніччю“. Тоді ж 
музиканти самі запросили 
мене приєднатися до їхнього 
оркестру. Погодилася охоче, 
бо мені давно дуже подоба-
ється цей гурт. З перших днів 
участи в колективі від по-
зитивної атмосфери наших 
концертів і навіть репетицій 
отримую море енергії. Це 
притягує й надихає. Вокаліст 
і гітарист Іван Нишпор вико-
нує пісні на власні тексти або 
на слова Тараса Шевченка. 
Музику пишемо свою.

— То Ти ще й трохи компо-
зитор?
— Не зовсім. Для творів „Та-
расової ночі“ кожному ін-
струменту, і флейті зокрема, 

часто треба придумувати 
окрему музичну лінію, що 
робить наші композиції ко-
лоритнішими. Мені це не-
легко дається. Фольк-рок 
оркестр і духовий та камер-
ний оркестри мають доволі 
різні за жанрами реперту-
ари. Звичайно, найбільше 
люблю класику. У „Поліфо-
нії“ виконую кілька солюю-
чих партій. Але флейта дуже 
цікава в джазі і в багатьох 
народних мелодіях. Стара-
юся зацікавити нею слухачів 
фольк-року.

— Очевидно, музика заби-
рає  левову  частку  Твого 
часу?
— По 2 години 2 рази на 
тиждень маю репетиції у ду-
ховому оркестрі Політехніки. 
З „Поліфонією“ — близько 
години, і в фольк-оркестрі 
близько 2 годин щотижня. 
Не шкодую часу на репетиції, 
бо займатися все одно по-
трібно, а з колективами ціка-
віше й корисніше. Мене по-
глинули рівнозначно музика 
й точні науки. В університет 
свідомо вступила на програ-
мування в ІКНІ й жодного 
разу не шкодувала про свій 
вибір. Як інженер програм-
ного забезпечення можу 
все: від написання програм-
них кодів — до тестування 
готових продуктів тощо. 
Можу виконати будь-яке за-
мовлення. При нагоді беру 
участь у наукових конферен-
ціях, працюю за фахом. Але 
обирати між наукою і музи-
кою досі не готова. Відчуваю, 
що в обох сферах маю ще ба-
гато навчитися, бачу великий 
простір до самореалізації.

— Тоді чому Ти ще не сту-
дентка музичної академії?
— Сподіваюся скоро нею 
стати. Якраз готую з репети-
тором відповідну програму 
для вступу в консерваторію. 
Якщо все вдасться, наступ-
ного року вже навчатимуся 
заочно.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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„Вірші з Фейсбуку у тінях  
і звуках“

На презентацію антології віршів „На 
каву — до Львова!“ від „Видав-

ництва Старого Лева“, яка відбулася 
13 грудня у Львівському академічному 
театрі імени Леся Курбаса, прийшло 
дуже багато кавоманів нашого міста.

Читачів, які захотіли у зимовий ан-
дріївський вечір посмакувати добрими 
віршами, та ще й у компанії улюблених 
поетів, зібралося стільки, що не вміс-
тила їх ані глядацька зала, ані балкони 
театру, — багато людей сиділи просто 
на східцях, стояли довкола них і тисну-
лися в коридорі. Бо були то не просто 
читачі! Багато з присутніх направду були 
співтворцями збірки: 32 поезії відомих 
українських авторів, які ввійшли до кни-
ги, запропонували користувачі Фейсбуку 
(на сторінці „Видавництва Старого Лева“ 
кожен міг розмістити 
поезію про Львів свого 
улюбленого поета).

Кожен із поетів, се-
ред яких були й класики 
літератури, представлений 
лише одним текстом. Ілюстрації 
Львова зробила молода київська 
художниця-психолог Надія Кала-
мєєць. Офіційно весь незвичайний 
вечір так і називався: „Вірші з Фейсбу-
ку у тінях і звуках“, і збігся він у даті 
з 11 днем народження „Видавництва 
Старого Лева“.

Утілення триєдности поезії, музики 
та театру створили надзвичайну ат-
мосферу дійства, у якій презентована 
книга взяла — й ожила! Її ілюстрації на 
білому полотні в півтемряві зали втілив 
магічний театр тіней „Див“, музичну 
лінію вдало підібрали музиканти гурту 
„Fidel trio-quartet“, а от справжні емо-
ції, народжені зі львівського кавування 
й дивних історій, пов’язаних із княжим 

містом, запрезентували самі поети: 
Юрій Андрухович, Наталка Криничан-
ка, Остап Сливинський, Ігор Павлюк, 
Мар’яна Савка, Олена Галета. Послухати 
їх завітали зіркові колеги — Юрко Вин-
ничук, Галина Вдовиченко… У вечір на 
Андрія особливим подарунком для всіх 
стала люблена всіма „Панна Францішка“ 
та прем’єра пісні „Батярський блюз“ 
Віктора Морозова — щоб заспівати їх 
наживо, львівський бард прилетів аж 
із Вашингтона. Композиція „То було 

так давно!“ звуча-
ла дружнім хором, 
засвідчивши, що 
й тепер „люди спі-
вати можуть без 
водяри“. І танцю-
вати також.

За словами ре-
жисера й продю-
сера проєкту Со-
ломії Чубай, орга-
нізатори планують 
провести ще кілька 
вечорів-презента-
цій антології „На 
каву — до Львова!“ 
за участи її молод-
ших співавторів.

Анна ГЕРИЧ

коротко

13 грудня в Національному музеї 
імени андрея шептицького 
у Львові відкрилася виставка 
учениці Олекси Новаківського 
Іванни Нижник-винників. Експози-
ція „Живопис. Гобелени. Керамі-
ка. Ляльки“ присвячена 100-річ-
чю від дня народження мисткині 
й розпочинає цикл виставкових 
проєктів з нагоди відзначення ще 
одного 100-ліття, коли Андрей 
Шептицький передав Національ-
ний музей українському народові.

у Львівському духовному театрі 
„воскресіння“ відбулася нова 
прем’єра — „Провінційні анекдо-
ти“. П’єса Олександра Вампіло-
ва — про проблеми маленької 
людини. Вона містить у собі 
трагічне, комічне, філософське 
і притчове начало. Герої — типові 
обивателі, і смішні, і беззахисні, 
і зворушливі, і часто аґресивні 
у своєму неуцтві та брутальності. 
Режисер вистави — Ярослав 
Федоришин.

Поляки та українці зняли докумен-
тальний півгодинний фільм про 
Галичину — „Galicja 2012 – nasza 
Galicja“. Над фільмом працювала 
група з 20 осіб, віком 16 – 23 ро-
ків із краківського Центру молоді 
ім. Йордана та Міського палацу 
культури ім. Гната Хоткевича 
у Львові. Влітку, щоб показати 
у стрічці місця, пов’язані з іс-
торією наших народів, поляки 
їздили на зйомки до Львова, 
а українці — до Малопольського 
воєводства.

у перерві між своїми двома 
сольними концертами у Львові 
15 грудня переможець проєкту 
„Голос країни“ Павло Табаков 
підписав контракт із Universal 
Music Group. Підписання відбу-
лося просто у фойє Національ-
ного академічного драматичного 
театру ім. М. Заньковецької, на 
сцені якого з аншлагами й ви-
ступав того вечора співак. Павло 
Табаков став третім українським 
артистом, котрий має контракт 
із компанією, під лейблом якої 
виходять альбоми знаменитих на 
весь світ співаків. Уже в най-
ближчі місяці у співпраці з нею 
він видасть новий альбом, який 
формуватиметься упереваж із 
авторських пісень, написаних за 
останній рік.

За матеріялами інформаґенцій

За словами тернопільського під-
приємця і мецената Тараса Демкури, 
який повністю оплатив витрати на 
видання „Таїни Пінзеля“, альбом уже 
встиг заслужити схвальну оцінку біб-
ліотекарів Лувру. З їхньої ініціятиви 
100 примірників видання продають 

у музейних книгарнях. Ще 400 книг 
безкоштовно отримали українські 
бібліотеки й музеї. Наприкінці грудня 
„Таїну Пінзеля“ презентують у Софії 
Київській, а в середині лютого наступ-
ного року представлять в українському 
культурному центрі Парижа.

Анна ГЕРИЧ

презентації

Пінзель: каталогізований,  
та досі таємничий

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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у пошуках свого обличчя

Від „концертів на замовлення“  
до Дженіфер і Мавки

Коротка бесіда з моло-
дою актрисою Львів-

ського академічного театру 
імени Леся Курбаса Окса-
ною Козакевич відкриває 
нам нові грані тих персо-
нажів, ролі яких вона грає.

— Оксано,  розкажіть, 
будь ласка, про перші кро-
ки в акторстві.
— Перевтілюватися в яко-
гось иншого персонажа 
мені подобалося змалечку, 
ще задовго до участи в ама-
торському театрі. Тож пер-
шою сценою в моєму жит-
ті була кімната звичайної 
квартири, а за театральні 
куліси слугували прості што-
ри. Я могла, наприклад, ви-
конати „концерт на замов-
лення“ на честь бабусиного 
дня народження. До того ж 
під час тих виступів я чомусь 
для себе придумала, що 
обов’язково маю бути в го-
ловному уборі, що це необ-
хідний атрибут кожного 
справжнього артиста. Тіль-
ки тепер якось мимоволі 
зауважила: багато митців — 
не тільки актори, а й музи-
канти чи художники — но-
сять або головний убір, або 
окуляри. Очевидно, вони 

підсвідомо створюють таку 
собі маску, за якою можуть 
сховати від суспільства своє 
справжнє „я“.

— Після  того,  як  Ви  за-
кінчили  акторську  май-
стерність (2009 рік, курс 
Володимира Кучинського) 
і стали повноправною ко-
легою своїх колишніх учи-
телів, фокус сприйняття 
їх змінився?
— Отримавши диплом, 
я не перестала бути уче-
ницею для своїх учителів, 
просто тепер це навчання 
має инші форми: скажімо, 

після вистави чи репетиції 
до мене може підійти Олег 
Цьона або Олег Стефан 
і щось порадити або під-
казати, зрештою, просто 
підтримати, і при цьому ти 
відчуваєш себе повноправ-
ною колегою. Це одна з ха-
рактерних рис учительства 
у мистецтві загалом.

— Ви тепер є однією з ви-
конавиць  ролі  Дженіфер 
у  популярній  виставі 
„Ма-na Hat-ta“  („Небесна 
земля“). Не складно було 
входити в цю роль, адже 
доводилося  враховувати 
„малюнок“  персонажа, 
який уже створила инша 
актриса?
— Ця роль була моєю мрі-
єю, ще відколи я на третьому 
курсі побачила цю виставу. 
Тож коли випала можливість 
спробувати себе в ролі Дже-
ніфер, я віддала всі душевні 
і професійні сили, аби якнай-
краще втілити її.

— А  як  щодо  незвичної 
Мавки у п’єсі Лесі Українки 
„Лісова пісня“, Ви одразу її 
сприйняли?
— Для мене несподіванкою 
було взагалі запрошення 

режисера ще на першу чит-
ку п’єси. Як зараз пам’ятаю, 
коли прочитала на реперту-
арній дошці, що теж запро-
шена на першу читку-ре-
петицію, почала ретельно 
готуватися до роботи. Од-
разу ж удома перечитала 
п’єсу кілька разів, почала 
виписувати, які зв’язки між 
персонажами, які ключові 
моменти у розвитку дії в цій 
п’єсі і т. ин. І ще якось ми-
моволі спало на думку: що 
тут є такого маленького, що 
мені могли б доручити зі-
грати, то, напевно, потерча-
та. А отримала роль Мавки.

Ставши Мавкою, дове-
лося багато працювати не 
тільки безпосередньо над 
драматичним матеріялом, 
а й над вокалом. Адже до 
цього моменту я ніколи 
стільки не співала, а тут 
від незвички зірвала голос. 
Якби не підтримка моїх ко-
лег, а особливо Тамари Гор-
гішеллі, не знаю, чи зуміла б 
це заспівати. Хоча будуть 
у майбутньому й инші ролі, 
різнопланові, великі і малі, 
але ця, Мавки, напевне, 
буде особлива.

Оксана ПАЛІЙ

літературні зустрічі

„Новенька та інші історії“ не зовсім вигадані

На останню „Літератур-
ну каву по-львівськи“ 

до Львівської обласної бі-
бліотеки для дітей завітали 
надзвичайно цікаві люди: 
„Видавництво Старого 
Лева“ на чолі з головним 
редактором Мар’яною Сав-
кою та молода письмен-
ниця і журналістка Оксана 
Сайко, яка презентувала 
свою першу книгу „Новень-
ка та інші історії“, що ви-
йшла у цьому видавництві.

Мар’яна Савка предста-
вила не лише нову цікаву 

авторку в особі Оксани Сай-
ко, але й книжкові новинки 
инших авторів, які щойно 
побачили світ у її ви дав-
ництві.

Потім почався жвавий 
діялог між восьмикласни-
ками гімназії „Галицької“ 
і письменницею Оксаною 
Сайко. Учнів цікавило, які іс-
торії у її книзі вигадані, а які 
справді були, чи потрапляла 
письменниця у ті екстре-
мальні ситуації, в яких часто 
бувають її персонажі. Ціка-
во, що вчителька алгебри 
Матильда (Марія Теодорів-

на тобто) має свого про-
тотипа — „математичку“, 
яка навчала у школі Оксану 
Сайко, а героїня „Моєї ма-
ленької історії“ повторила 
„подвиг“ школярки Оксани 
і залізла у клас через вікно…

Наприкінці зустрічі всі 
присутні прослухали у вико-
нанні авторки це оповідан-
ня — одне з найулюблені-
ших Оксани Сайко та взяли 
автографи і сфотографува-
лися на згадку про цікаву 
зустріч із нею.

Людмила ПУЛЯЄВА
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турнір

Минулого тижня у Політехніці відбувся шаховий турнір. Організатори — Колегія та профб’юро студентів 
ІКНІ — закликав поставити „шах і мат сірим будням“

Шах і мат сірим будням!
Стартували змагання 

11 грудня — тоді відбулося 
перших п’ять партій, а імена 
переможців стали відо-
мі наступного дня, після 
другого туру. У змаганнях 
взяло участь 23 учасники — 
студенти з різних вишів, 
більшість — із Політехніки, 
розповіла співорганізатор 
турніру, студентка третього 
курсу ІКНІ Катерина Демчи-
шин. Інформацію про зма-
гання поширювали через 
оголошення в університеті, 
соціяльні мережі, зокрема 
сторінку Вконтакті „Головні 
львівські шахові новини“. Го-
ловним суддею турніру був 
старший викладач кафедри 
фізвиховання Політехніки 
Артем Хрипач.

— Під час змагань ми 
використали швейцарську 
систему: кожен гравець мав 

зіграти 7 ігор і відповідно міг 
набрати максимум 7 балів. 
І плюс додаткові коефіці-
єнти, які показують, як грає 
учасник, як змагається із 
сильнішими противниками 
тощо. Саме ці коефіцієнти 
на турнірі допомогли нам 
визначити третє і четверте 
місця, адже два учасники 
мали однакову кількість 
балів, — розповідає тре-
тьокурсниця Уляна Гентош, 
заступник голови Колегії та 
профб’юра ІКНІ.

Найсильнішим на шахів-
ниці виявився досвідчений 
шахіст студент Львівського 
державного університету 
фізичної культури, канди-
дат у майстри спорту Тарас 
Панчишин. Другу сходинку 
посів студент Золочівсько-
го коледжу при Львівській 
політехніці Дмитро Козак, 

а третю — Олег Левкович із 
ІМФН Політехніки. Перемож-
ці отримали кубки і флешки, 
решті учасників голова Ко-
легії та профб’юра студентів 
ІКНІ Богдан Ткачик вручив 
грамоти. Головному судді 
дістався великий торт, яким 
він поділився з иншими.

Наступні шахові зма-
гання студенти ІКНІ запла-
нували на березень. Це, 
каже Уляна, має бути щось 
масштабніше; зголошува-
тися можуть і початківці, 
і досвідчені шахісти.

Ірина ШУТКА

здоровий спосіб життя

Кожна пора року вносить у наш спосіб ведення життя свої корективи. але незалежно від того, чи за вікном 
травень, а чи, от як зараз, грудень, він має бути здоровий і правильний. узимку ж основний акцент на двох 

речах — достатній рух і повноцінне харчування

Щоб зима на радість…
Холод, сніг, слизько — тільки й охо-

та, що згорнутися калачиком на дивані, 
накритись теплим пледом і їсти щось 
смачненьке. І таке бажання впасти 
у зимову сплячку є явищем не локаль-
ним — наприклад, за статистикою, 
в Австралії приблизно 80 % жінок узим-
ку відмовляються від спортивних тре-
нувань. Однак потім… Отож, аби було 
приємно дивитися на себе у дзеркало, 
вдягайтесь — і на вулицю. Корисні мо-
жуть бути і ранкові пробіжки (але якщо 
у вас є звична тренувальна програма, 
узимку слід починати з невеликого 
навантаження), ну а лижі й ковзани — 
це ще й весело. Та навіть проста про-
гулянка з іграми в сніжки, особливо 
в лісі, де ростуть сосни і ялини, буде 
корисною. Поза тим — спортзали 
й фітнес-центри, басейни або вправи 
вдома з відео-тренерами з інтернету.

Щодо їжі, то вона має бути калорій-
на, але нешкідлива для здоров’я: краще 

з’їсти тарілку сиру з фініками і смета-
ною, ніж тістечко з масляним кремом 
та всякими Е-додатками. Не забуваємо 
поснідати, бо інакше зазнаєте подвій-
ного стресу — від голоду і від холо-
ду — швидше змерзнете. Розпалюємо 
свій внутрішній вогонь також усякими 
корисними приправами — імбиром, 
гвоздикою, корицею, кардамоном, 
перцем чилі. Одна з них — часник — 
ще й допомагає боротися з вірусами. 
Активні речовини часнику краще за-
своюються у вечірній час (це вирішує 
і проблему боротьби з його не всім при-
ємним запахом), якщо він подрібнений 
та змішаний із невеликою кількістю 
масла. До суміші можна додати трохи 
петрушки, кропу чи соку лимона.

Пити треба не менше, ніж улітку, 
особливо якщо не нехтуєте спортом. 
Але надавати перевагу теплим напо-
ям, проте не каві, а чаю (допомагає 
зняти напругу і зосередитись — те, 

що й потрібне під час сесії), особли-
во трав’яному (з шипшини, суниці, 
шавлії — остання покращує пам’ять 
і стимулює розумову діяльність, а з мо-
локом ще й протистоїть застуді). За-
мість цукру, який у великих кількостях 
сприяє зниженню імунітету, ліпше 
класти до чаю запашний мед. Соки як 
джерело вітамінів і мікроелементів 
теж мають бути на столі. Альтернатива 
їм — морси, зокрема морс із журавли-
ни, ягоди, багатої на вітамін С, такий 
необхідний взимку. Не забуваємо 
про свіжі чи квашені овочі та фрукти, 
варіянт — сухофрукти. Фахівці, що за-
ймаються кольоротерапією, стверджу-
ють, що помаранчевий колір піднімає 
настрій і додає енергії, тому їмо більше 
апельсинів, мандаринів, моркви та 
інших сонячних продуктів. І… сонячно 
усміхаємося!

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Назва еспанської фашистської партії до 1958 року. 10. Ра-
дикальний ісламський рух, що виник в Афганістані у 1994 
році. 11. Ріка у Венесуелі. 12. Персонаж італійської комедії 
масок, який у костюмі з різнокольорових клаптів і в чорній 
напівмасці виконував роль слуги-блазня. 13. Спеціяльний 
пристрій, призначений для вимірювання, спостереження 
або контролю чогось, а також входить до складу якогось 
устаткування. 14. Безбарвна рідина з різким запахом, яку за-
стосовують як розчинник для багатьох органічних речовин. 
15. Столиця Чехії. 17. М’який червоний олівець без оправи, 
який використовують у живописі. 20. Чарівник, ворожбит у 
гуцулів. 23. Виконання музики всім складом оркестру, хору. 
24. Мілке місце річки, де можна переходити на другий бе-
рег. 25. Адміністративний центр і найбільше місто Сицилії. 
29. Гори в Україні. 32. Горюча корисна копалина. 33. Ліпна 
або графічна прикраса на стінах у вигляді декоративно 
обрамленого щита або напіврозгорнутого сувою, на яких 
вміщують написи, герби, емблеми. 35. Матрац, набитий 
сіном. 36. Той, хто любить свою батьківщину, відданий 
своєму народові. 37. Чоловічий костюм для урочистих по-
дій, піджак якого припасований до талії і має довгі, обшиті 
шовком вилоги. 39. Штат у США, південніше озера Мічіган. 
40. Навчальний предмет із теорії та практики ведення бою.
Вертикально: 
1. Звання духовної особи, служителя культу. 2. Інтриган, ворог 
Отелло. 3. Солдатський гуртожиток. 4. Фахівець, що знається 
на грибах. 5. Зовнішній, лицьовий бік будівлі, що звичайно 
виходить на вулицю. 6. Склад зброї та військового споря-
дження. 7. Круглий майданчик посередині цирку. 8. Тонка 
відбивна або посічена котлета. 9. Незаперечна істина, що не 
потребує доведень. 15. Монументальна споруда, де поховано 
видатних людей. 16. Частина світу. 18. Держава в Гімалаях. 
19. Український телеканал. 21. Керівник політичної партії, 
учасник змагань, який іде попереду. 22. Сукупність тварин, 
що населяє певну територію. 26. Відлучення від церкви з 
оголошенням довічного прокляття. 27. Жителька Таллінна. 
28. Той, хто здійснює ризиковані справи з метою наживи; 
шахрай. 30. Великий морський нелітаючий птах, поширений 
в Антарктиці. 31. Споруда на стадіонах, де місця для глядачів 
розташовані уступами вгору. 34. Інструмент у вигляді стале-
вого загостреного з одного кінця стержня, який застосовують 
скульптори для первинної обробки каменю. 35. Вертикальна 

частина будови, яка розділяє приміщення на частини. 38. Не-
великий листяний ліс. 39. Літера латинського алфавіту.

Склала Христина ВЕСЕЛА

[ПеРеРва]
творчість наших читачів

Білочка
Люблю гуляти львівськими парками… Кожен з них має 

своє життя і свою історію. В цьому зеленому раю мене зав-
жди захоплюють живі маленькі рудуваті вогники, такі наївні 
і по-дитячому щирі, з круглими сумними оченятками, які спо-
чатку дивляться на тебе досить боязко, махаючи хвостиком 
туди-сюди, потім дріботять ноженятами, підходять ближче, 
заглядають вже в очі щиро, по-товариськи і ніби просять 
якогось гостинця. Добре, коли у кишені у тебе щось є.

У мене в кишені не знайшлося нічого, але шкода було 
розчаровувати білочку і я вирішила побавитись з нею. Не-
довго поблукавши по стежинці парку, знайшла дві порожні 
половинки від горішка і почала легенько ними стукати. 
Маленьке диво наставило гостренькі вушка, прислухалося, 
трошечки подумало і з довірливою радістю кинулося до 
мене. Я все стукала і стукала. А звірятко дріботіло ніжками, 

ставало навшпиньки, крутило хвос-
тиком. Так їй хотілося того горішка…

Нарешті я кинула шкаралупки 
на землю. Вже хотіла піти і тут 
я побачила, як білочка кинулася 
до мого „подарунка“. Вона довго 
приглядалася, досліджувала його. 
І нарешті зрозуміла, що я її просто 
обвела довкола пальця. Треба було 
бачити її оченята. Вони стали круглі, 
здивовані, докірливі.

Довго не могла я забути тих об-
ражених маленьких оченяток, які дивилися на мене роз-
гублено і докірливо…

Люди часто забавляються іншими…
Наталка ЯРЕМА, 

старший викладач кафедри геодезії  
ІГДГ Львівської політехніки

Ф О Р Т У Н А Ю С В А Т
Ф Р П О К У Т А У

С Т Ю А Р Д Е С А А Л Е Я
А В О Р А Т И Ц Я

А Л Х І М І К А І Н К И
Ь А О У Н О К А
М А Т Л О Т К Н И Г А

В О Н А Д А П І А А
А Л І К А Ї Р К Р О Н А
Д О М Н А Л А
А Г А Р А М А З А Н Т У

Т П Г І Д А М
П Р О П А Г А Н Д И С Т А

Е Р А Т О І А О О Н
М И Н А С Ь

відповіді на сканворд,  
опублікований у числі 38

J J J

Один англійський джентльмен, 
великий прихильник гольфа, вчить 
сина.
― Синку, я хочу щоб ти засвоїв 
правила цього благородного виду 
спорту: береш маленьку кульку ― 
4 см в діяметрі ― і кладеш її на велику 
кулю, діяметр якої близько 13000 км. 
Потім береш клюшку і вдаряєш по 
маленькій кульці, не зачепивши при 
цьому велику.
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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.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. Крушельницької
20 грудня — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
23 грудня — „Лускунчик“ (балет). 12.00, „аїда“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
20 грудня — „По щучому велінню“. 11.00, „Підступність і кохання“. 

18.00.
21 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.
22 грудня — „По щучому велінню“. 12.00.
23 грудня — „Івасик-Телесик“. 12.00, „віяло леді віндермір“ 

(прем’єра). 18.00.
25 грудня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
26 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 11.00, „Небилиці про 

Івана…“. 18.00.

Камерна сцена
20 грудня — „Безіменна зірка“. 17.00.
21 грудня — „Катерина“. 19.00.

Львівський драматичний театр ім. Лесі українки
22 грудня — „великі подвиги маленького Ріккі-Тіккі-Таві“. 18.00.
23 грудня — „дорога до вифлеєму“. 12.00, 15.00.

Львівський духовний театр „воскресіння“
20, 21 грудня — „в пошуках святого Миколая“. 11.00.
22, 23 грудня — „Провінційні анекдоти“ (прем’єра). 18.00.
25, 26 грудня — „Провінційні анекдоти“ (прем’єра). 19.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
20 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 11.00, „вільні метелики“. 

16.00.
21–23 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 10.30, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00.
26 грудня — „Зоряний хлопчик“ (прем’єра). 13.00.

Будинок орґанної та камерної музики
22, 23 грудня — Перлини вокальної лірики у супроводі орґану. 

Солістка — Ольга Фенюк (сопрано),  
орґан — Олена Мацелюх. 17.00.

експрес-оголошення

вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним лісотехнічним університетом України на 
ім’я Вітер Ірини Вікторівни;
утрачений  диплом  ДСК  №  009801,  виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Афтаназіва Зенка Семеновича;
утрачений диплом ВК № 17405801, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Малеша Олександра Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Пономарьової Оксани Миколаївни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська  по-
літехніка“ на ім’я Дідак Олени Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шиндера Василя Володимировича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Василишин Вікторії Василівни;
утрачений студентський квиток № 0838646495, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Козак Анни Орестівни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська  по-
літехніка“ на ім’я Сапарти Тетяни Іванівни;

утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Турича Володимира Васильовича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська  по-
літехніка“ на ім’я Тумка Остапа Олеговича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шевчука Олега Андрійовича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська  по-
літехніка“ на ім’я Гребенюк Юліани Андріївни;
утрачену залікову книжку № 0446785, видану 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на  ім’я Юрійчука Руслана Дми-
тровича;
утрачений студентський квиток № 09334072, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська  політехніка“  на  ім’я  Мельник  Тетяни 
Юріївни;
утрачену залікову книжку № 1005534, видану 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Панас Мирослави Миколаївни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська  по-
літехніка“ на ім’я Куця Юрія Володимировича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Колодки Андрія Ярославовича.




