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Як Ви плануєте відзначати Новий рік?
Цьогоріч топ місце для
відзначення Нового
року — ні, не Закопане,
Прага чи Венеція, а українська столиця. Цей
Новий рік, здається, таки
буде акцентовано український. Ідея про новорічну
ніч у серці Києва почала
витати в повітрі ще до
відповідного заклику
опозиційних політиків.
За останній місяць Майдан
Незалежності став для
багатьох особливим, символічним місцем: із номінально означеної на карті
точки „незалежності“
перетворився на простір,
де ця ефемерна і субтильна сутність знайшла дуже
конкретні форми вияву.
Багатьох, власне, й вабить
справжність усього, що
відбувається там, завзятість і безкорисливість,
з якою робиться кожна
справа, відданість, із якою
там захищають людську
гідність і громадянські
свободи, дотепність і щирість, з якою сміються над
усім недолугим... І уявіть
тільки, якщо всі під незвичайною столичною ялинкою загадають однакове
новорічне бажання?..
Вдома чи на вулиці... В Україні чи за кордоном... З рідними, друзями чи коханим(ою)... У товаристві, а, може,
й сам-один... Із чітким
дотриманням настанов
і забобон „як зустріти
Новий рік“ чи без жодних
заморочувань... Комбінацій для новорічного свята
чимало — кожен обирає
своє. Та визначальне, погодьтеся, — настрій, думки,
налаштування.
Незалежно від того, хто
як і де вступить у 2014-й,
хочеться усім побажати
синьо-жовтого настрою,
віри в себе і здійснення
мрій!

Олена Климів, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Для мене це родинне свято“
Думаю, святкуватиму з батьками, рідними. Традиційно на Новий рік я вдома. Для мене це родинне свято: привід зібратися
всім, адже ми не щодня бачимо одне одного. 30 або 31 грудня
купуємо ялинку, прикрашаємо її, звичайно, готуємо традиційні
страви. Сідаємо до вечері, а потім разом — у центр до ялинки.
Ігор Тимоць, журналіст (газета „Високий Замок“):

„Відчуваю, маю бути на Майдані“
Буду відзначати на Майдані, бо відчуваю, що маю бути саме
там. Це та територія, на якій десятки тисяч моїх співвітчизників виборюють право на справедливість, гідність, на життя
в нормальній країні, а не в зоні, в якій „рішає“ „сім’я“ і кілька
наближених. Поділяю цінності та погляди Майдану, тому хочу
бути там, в тій атмосфері, серед тих людей.
Анна Коваленко, студентка другого курсу Інституту геодезії:

„З друзями — найліпший варіант“
Новий рік із друзями — останніми роками єдиний варіант для
мене. Традицій особливих нема: щось принесемо зі собою, потім разом накриваємо стіл. Цього разу це буде найближче коло
друзів, святкуватимемо вдома у подруги. На мою думку, Новий
рік треба зустріти з тими людьми, яких ти дійсно хочеш бачити
поряд, з якими тобі цікаво.
Роксолана Ворожбит, студентка четвертого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Про все подбали заздалегідь“
Як і завжди, святкуватиму в дружньому товаристві. Разом із
найближчими друзями ми замовили номер у мотелі, плануємо
піти в сауну. Все вирішили і продумали приблизно ще півтора
місяця тому, бо перед самою новорічною ніччю буває важко
знайти місце для святкування. До того ж хотіли заздалегідь
визначитися з компанією.
Степан Мисак, магістрант першого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Сподіваюся на феєричний і дружній
Майдан“
Я з друзями планую зустріти 2014-й на Майдані у Києві. Ми
були там раніше, приїхали до Львова на сесію і якраз на Новий
рік плануємо повернутися до столиці. Думаю, святкування на
Євромайдані буде феєричним, хочеться сподіватися, збереться
багато людей і пануватиме дружня атмосфера. Надіємося, те, що нині відбувається, на краще, і далі в нас все буде добре.
Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА
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З Новим роком
та Різдвом Христовим!
Наближаються Новий рік та Різдво Христове. Ці найсвітліші й найулюбленіші свята асоціюються з оновленням життя, благодатним світлом родинного вогнища,
надіями та сподіваннями людей на краще майбуття.
Залишається у минулому рік 2013-й. Він запам’ятався
важливими й знаковими подіями в історії сучасної України. Ми стали свідками того, як у країні розпочалося
формування демократичного громадянського суспільства, символом якого став Євромайдан.
Академічна спільнота Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює підтримку стратегічного курсу України на євроінтерграцію і закликає
докласти всіх зусиль, щоб реалізувати довгоочікуване
асоційоване членство України в Євросоюзі вже в наступному році.
Ми з розумінням ставимося до активної громадянської позиції своїх студентів і викладачів, які прагнуть
того, аби наша країна зробила свій історичний доленосний вибір і стала в майбутньому повноправним учасником європейського співтовариства.
Чимало змін сталося за останній рік і у Львівській політехніці. Ми накреслили й успішно реалізуємо цільову
програму підвищення рівня своєї навчально-виховної
діяльності, розгортаємо широкий спектр науково-дослідних та конструкторських робіт. Маємо чимало напрацювань також в інноваційно-інвестиційному сенсі.
Все це підтверджує наш високий статус як національного
самоврядного дослідницького університету.
У 2014 році Львівській політехніці виповнюється
170 років. Ми завжди позиціювали себе як повноцінний

європейський університет. Тут працювали світила світової науки, видатні вчені-фундатори відомих наукових
шкіл і напрямів. Науково-освітні традиції минулого збагачує і примножує нове покоління вчених-педагогів. Як
результат, наш університет за різноманітними міжнародними освітніми рейтингами постійно входить у чільну
п’ятірку найкращих українських вишів, а за підсумками
вступної кампанії 2013 року став одним із найкращих
у країні.
Переконаний, що Львівська політехніка, котра завжди
була на вістрі національного демократичного процесу,
стане важливою рушійною силою соціально-економічного прогресу країни, становлення у ній повноцінного
громадянського суспільства європейського зразка. Найголовніше ж нині — це консолідація народу та його непереборна воля дати гідну відповідь на історичні виклики
часу.
Дорогі політехніки! Від щирого серця вітаю вас із
Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці свята —
провісники оновлення, мрій і сподівань — принесуть
усім мир, злагоду і достаток, увійдуть до вашої оселі
добром і радістю, новим натхненням на нові вагомі
здобутки!
Здоров’я всім і добробуту у Новому 2014 році!
Христос рождається! Славімо Його!
Ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини
професор Юрій БОБАЛО

святкова політехніка

Синьо-жовті ялинки —
тренд сучасної зими
П

ередсвяткова Політехніка завжди особлива, а цьогоріч вона надзвичайна — українська символіка прикрашає всі навчальні корпуси,
кафедри, аудиторії…. Ідею продемонструвати у такий спосіб свою підтримку євроінтеграції України подали активні члени Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки.

Отож чимало ялинок нашого університету, починаючи від найбільшої на
другому поверсі в головному корпусі,
ялинки у кабінеті керуючого справами
Політехніки Романа Коржа — блакитно-жовті! Та й самі студенти і працівники у різний спосіб демонструють підтримку національного стилю: стрічками на одязі, сумках, у волоссі, одягом,
манікюром відповідних кольорів…
Побачивши чимало новорічних
деревець, хочу закцентувати на кіль-

кох цікавих. Працівники кафедри
фотограмметрії та геоінформатики
Інституту геодезії на своїй ялинці поєднали давню традицію — житні колоски зі синьо-жовтою стрічкою, якими прикрасили вершечок ялинки, та
актуальне сьогодення — зірочки (як
символ ЄС) довкола колосків, стрічки
та кульки, які у поєднанні створюють
кольори національного прапора.
— Ми активно підтримуємо
і беремо участь у всіх подіях, які

відбуваються зараз, тож вирішили
креативно підійти до прикрашання
Закінчення на 14 с. m
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подія тижня

Подвійний подарунок від святого Миколая

Т

радиційно у день святителя Миколая в актовій залі
головного корпусу Львівської
політехніки відбулося урочисте
нагородження переможців та
призерів 71-ої студентської науково-технічної конференції,
яка тривала в університеті впродовж жовтня — листопада цього
року. Дипломи також отримали
переможці Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук.

Цьогоріч у двох етапах СНТК брали
участь понад 2 тисячі студентів-політехніків, із яких майже півтори сотні
потрапили до другого туру, а 48 — здо-

були перемогу. Зокрема, грошову премію та сувенірну продукцію за перше
місце отримали 17 студентів, друге
місце посіли 16 осіб, а третє — 15. Ще
95 політехнікам з усіх п’ятнадцяти навчально-наукових інститутів заступник проректора з наукової роботи
Лілія Жук зачитала подяку від університету за участь у 71-ій СНТК.
— Один відомий дослідник сказав: „Ви можете багато знати, якщо
вмієте спостерігати“. Він мав на увазі — експериментувати, проводити
наукові дослідження. Тільки освіта,
органічно поєднана з елементами
наукової роботи, дає сучасні та якісні результати. Участь у науковій роботі впорядковує знання, формує їх
цілісну систему, навчає правильно

формулювати та вирішувати проблеми тощо, — наголосив у вітальному слові проректор із наукової
роботи професор Зорян Піх.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук
взяли участь 62 політехніки. 26 із них
отримали дипломи різних ступенів від Міністерства освіти та науки
України. Деякі студенти, присутні
в залі, отримали аж два дипломи —
за успіхи у конференції та конкурсі.
На завершення урочистості проректор Зорян Піх та його заступниця
Лілія Жук побажали всім присутнім
щасливих прийдешніх новорічних
і Різдвяних свят.
Анна ГЕРИЧ

обмін студентами

Політехніки повернулися з Москви
У

межах програми обміну між
Львівською політехнікою
та Російським державним
гуманітарним університетом
у Москві група студентів
спеціальності „Міжнародні
відносини“ кафедри політології
та міжнародних відносин ІГСН
від 5 до 13 грудня перебувала
в столиці Російської Федерації.

Понад тиждень семеро другокурсників на чолі зі доцентом Миколою
Бучином відвідували пари, спілкувалися з російськими студентами та
викладачами, а поміж тим побували
в найвідоміших московських музеях.
— Ми відвідували пари базових
навчальних курсів (соціології, історії та теорії міжнародних відносин)
разом із російськими студентами. Ці
теми вже читали нам у Політехніці,
та все ж я почув і деяку нову інформацію. Цікаво, що викладач теорії міжнародних відносин спілкувався з аудиторією тільки англійською, бо, за
його словами, більшість першоджерел на російську не перекладені. Тож
якою готується до пар, такою і викладає. А тему „Війна в Афганістані“
в межах спецкурсу „Військові конфлікти ХХ століття“ читав генераллейтенант ФСБ. То була незвичайна
лекція, бо відчувалося, що людина

сама пройшла ту війну, — розповідає студент Ростислав Курганський.
На відміну від викладачів, російські студенти справили на хлопця
доволі негативне враження. Каже,
що здорового спілкування не вийшло, бо москвичі надто зверхні,
а під час лекцій більшість із них бавляться планшетами, ноутбуками та
сидять у соцмережах, не виявляючи
жодної поваги до викладача.
У культурній програмі політехнікам запропонували екскурсії Ро-

сійським державним гуманітарним
університетом, який має чимало
музейних експозицій, розміщених
у величезних приміщеннях, та прогулянки до міських пам’яток і музеїв. Зокрема, Пушкінського. Також
українські гості побували в Кремлі,
на території якого є знаменитий
Успенський собор.
— Про політичну кризу в Україні я почув багато суджень. Росіяни
дуже цікавляться подіями в Києві.
Викладачі та студенти часто говорили й питали про наші протести,
робили припущення та давали поради. Однак конкретного щирого
ставлення до Майдану я від них так
і не почув, — каже хлопець.
— У межах співпраці між нашою кафедрою та кафедрою країн
пострадянського зарубіжжя РДГУ
вже 2 роки здійснюємо студентські
обміни: двічі їхні студенти гостювали в нас, і ми повернулися з другого свого візиту до Москви. Також
активно обговорюємо можливість
спільної конференції, обміну публікаціями в наукових виданнях, бо
в угоді, яку підписали наші університети, йдеться про широке наукове співробітництво, — зазначає доцент кафедри ПМВ Микола Бучин.
Анна ГЕРИЧ
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пам’яті вченого

| Світлина Катерини Гречин

Відродження магнітної
школи професора Шульги

Н

а кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки
матеріалів ІІМТ 20 грудня відбулися дві важливі події: свої
магістерські роботи захистили
магістри групи ПРМм-21 і за
присутності тепер уже випускників, викладачів кафедри
і членів ДЕКу відбулося урочисте відкриття пам’ятної таблиці
й аудиторії ім. професора Миколи Шульги.

Коли завітала в аудиторію, там
якраз закінчився захист кваліфікаційних магістерських робіт. Члени
ДЕКу жваво обговорювали захисти
своїх вихованців, якими, як виглядало, були дуже задоволені. Після
дискусій двоє магістрів і один екстерн отримали по „четвірці“, а семеро магістрів — заслужені відмінні
оцінки. А потім студенти, які отримали кваліфікацію наукових співробітників у галузі металургії та
матеріалознавства, подякували викладачам за те, що всі роки навчання вони були поряд із ними, допомагали у навчанні, ділилися своїми
знаннями. Відтак завідувач кафедри
професор Зоя Дурягіна запросила
тепер уже випускників взяти участь
в урочистому відкритті аудиторії
№ 29, якій з нагоди сорокаріччя
від дня смерті одного з перших завідувачів кафедри Миколи Шульги
присвоїли його ім’я. Про це свідчить
пам’ятна таблиця на дверях.
Урочистість відкрила остання аспірантка Миколи Шульги Зоя Дуря-

5

гіна. Вона, зокрема, відзначила, що
в цій аудиторії професор викладав,
працював зі студентами, дипломниками, аспірантами, тому присвоєння
саме їй його імені є дуже символічне.
Своїми спогадами про визначного
науковця, свого колишнього вчителя і колеги поділилися доценти
кафедри Борис Рильников, Святослав Яремкевич, Анатолій Кондир,
Едуард Плешаков та голова ДЕКу,
завідувач відділу ФМІ НАН України професор Орест Осташ. Всі вони
згадували наставника як прекрасну людину, здібного організатора,
мудрого керівника, неординарного
викладача, науковця високого рівня, який у Політехніці створив свою
школу магнетизму. Саме він домігся
того, щоб кафедра стала випусковою
і саме під його керівництвом із позицій розвитку матеріалознавства в галузі магнітних матеріалів кафедра
була на передових позиціях у колишньому Союзі. Вони також висловили
своє задоволення, що нині, завдяки
вихованцям Миколи Шульги, його
магнітна школа, яка на якийсь час
втратила свою актуальність, знову
відродилася у стінах Львівської політехніки.
На пам’ять про урочисту подію
учні Миколи Шульги спільно зі своїми нинішніми вихованцями зробили
світлину „на пам’ять“ напроти аудиторії № 29 і символічного куточка, де
висить портрет вченого, стоїть букет
пишних квітів і світить лампадка.
Катерина ГРЕЧИН

Львівську політехніку відвідав посол Австрії в Україні Вольф Дітріх
Гайм. Про це повідомила пресслужба університету. Надзвичайний
і Повноважний посол Австрійської
Республіки побував у Політехніці
з метою налагодження і розширення міжнародної співпраці в науково-освітній галузі між Австрією
й Україною. Гостя прийняв ректор
Львівської політехніки, голова Ради
ректорів Львівщини професор Юрій
Бобало. У розмові взяли участь Почесний консул Австрійської Республіки у Львові Ярослав Наконечний
та проректор із міжнародних
зв’язків університету професор
Юрій Рашкевич. Вольф Дітріх Гайм
розповів про свої враження від
львівського Євромайдану, який він
відвідав напередодні.
Завдання ЗНО з української мови
та літератури будуть оприлюднені заздалегідь. Про це повідомили
в Міністерстві освіти і науки. За
словами міністра Дмитра Табачника, у вільному доступі на сайтах
Українського центру оцінювання
якості освіти та його регіональних
підрозділів з’являться завдання всіх типів із цього предмета.
Вони будуть згруповані за темами
відповідно до програми ЗНО і за
складністю. ЗНО у 2014 році розпочнеться 3 червня. Реєстрація
учасників триватиме від 3 січня до
5 березня.
Користувачі, які беруть участь
у написанні статей до інтернет-енциклопедії „Вікіпедія“, отримали
можливість створювати чернетки.
Повідомлення про це з’явилося
в офіційному блозі енциклопедії. За
словами представників „Вікіпедії“,
тепер перед публікацією статті її
можна редагувати в первісній версії,
яка не відображатиметься на сайті.
На першому етапі впровадження
нової функції опція буде доступна
тільки користувачам англомовної версії інтернет-енциклопедії.
„Протягом усієї історії „Вікіпедії“ ми
спонукали наших авторів публікувати нові статті негайно, — заявили
адміністратори ресурсу. — Однак
статистика показує, що 80% завантажуваних матеріалів відхиляються
через невідповідність правилам
сайту. Чернетки дадуть авторам
більше часу на доопрацювання
теми, яку вони обрали“.
За матеріалами інформагенцій
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зв’язок

Маємо надійну мережу

Н

апередодні Нового року традиційно підбивають підсумки.
Від початку навчального року до кінця календарного добрий
шмат роботи виконав Навчально-технічний центр мережевих
технологій Львівської політехніки. Його очільник завідувач кафедри
телекомунікацій ІТРЕ Михайло Климаш розповідає про результати.

— За ці 4 місяці (за підтримки ректора Юрія Бобала і проректора з інформатизації Дмитра Федасюка)
в усіх гуртожитках Студмістечка
і на території кампусу ми побудували нове ядро, купили і встановили на мережу BGP-роутер, який дає
можливість збільшити пропускну
здатність нашої мережі. Завдяки
цьому ми залучили ще одного інтернет-провайдера — компанію
Data-group. Відтак Політехніка
отримала потік інтернету високої
якості — 2 Гб/сек. Тепер сумарно
наша мережа має потік 4,1 Гб/сек.
У студентській мережі на кожного користувача підняли пропускну
здатність до 4 Мбіт/сек., а мережа кампусу (навчальних корпусів Політехніки) має швидкість
10 Мбіт/сек. Мережа вже пройшла
2 тижні тестувань і працює в нормальному режимі.
— Зараз студенти платять за доступ до інтернету 18 грн. щомісяця.
Чи вплинуть зміни на ціни?
— Адміністрація університету виділяє кошти на утримання, обслуговування мережі, закупівлю обладнання, оплату персоналу. Таку
мережу повинен обслуговувати висококваліфікований персонал, який
в основному складається з працівників, які є фанатами своєї справи і патріотами альма-матер, тому
працюють за значно нижчу зарплату, ніж мали би в інших ІТ та телекомунікаційних компаніях. Для
науковців, студентів є безоплатний
доступ до навчальних, світових наукових баз. Доступ до університетських мережевих ресурсів також
безоплатний: до різних електронних систем, до віртуального навчального середовища тощо.
А от за інтернет у Студмістечку студенти платять. До університетських баз доступ безоплатний.
Мережа гуртожитків має 8,5 тис.
користувачів, університетська —
близько 3 тис. За результатами моніторингу, основний трафік „ганяють“ студенти. Але утримувати

мережу Студмістечка безкоштовно
ми не можемо. Зрештою, наші ціни
значно нижчі, ніж в інших провайдерів — у 3 – 4 рази. Зважаючи на
великі капіталовкладення в мережу,
наступного року ми переглянемо
нашу цінову політику, студенти
платитимуть більше, але не набагато. Нові тарифи заплановані
з лютого.
— Чи вирішили проблему великого навантаження на мережу у вечірній час?
— Ми усунули проблему гіпернавантаження на мережу, зробивши
нове потужне ядро, яке має високообчислювальні можливості, купили
потужний сервер, переконфігурували мережу, задіяли всі старі сервери, які були, і новий сервер зробили з BGP-роутером, залучили ще
стороннього провайдера інтернетпослуг із високою якістю. Є інша
проблема: основне обладнання на
мережі — сервери, які працюють по
6 – 8 років. І рано чи пізно вони виходитимуть із ладу. Ми працюємо
практично без резервування основних серверів мережі.
— Зміна логіки роботи ядра мережі дозволила надавати швидкість
4 Гбіт/сек. на користувача, а не на
порт. При доступі студентів до баз
даних ВНС швидкість не обмежується, — додав заступник Василь
Романчук. — А від 1 ночі до 9 ранку
всі обмеження швидкості знімаються. Таким чином студенти, які щось
качають, мають можливість зробити
це швидше в нічний час.
— Якщо проблеми все ж виникатимуть, куди студенти можуть звертатися?
В.Р.: Відновлено роботу сайту
polynet.lviv.ua, форум. І є велике
прохання, щоб студенти зверталися, здійснювали зворотній зв’язок
через сайт для покращення роботи
мережі. Крім того, зараз запущено
електронну систему викликів користувачів http://ithelpdesk.lp.edu.ua/otrs/
customer.pl. До уваги студентів: для
входу використовується єдина сис-

тема логіну й паролю (ті самі, що на
інші сервіси).
М.К.: Робота наших студентів
у мережі повинна відповідати правилам і нормам роботи в мережі.
До нас зверталися спеціалісти відділу боротьби з кіберзлочинністю,
відділи спецслужб щодо порушень
користування мережею з певних ІРадрес — закачування забороненої
інформації, модифікування ПЗ без
відповідного дозволу. Тому з січня
буде введено нову систему ідентифікації користувачів у мережі. Кожен студент, який допустив правопорушення в мережі, відповідатиме
за всіма правилами законодавства
України за неправильне використання інтернет-ресурсів.
— Чи користується попитом нав
чально-практична лабораторія мережевих технологій? Вас не лякає
часта зміна кадрів, які займаються
мережею?
М.К.: Студенти старших курсів кафедри телекомунікацій проходять
виробничу і переддипломну практику у нас в лабораторії, закріплюються за певними приміщеннями,
де є обладнання, вивчають принципи роботи обладнання, налаштування, експлуатації. Це дозволяє
нам вирощувати кадри певного
рівня і відпускати їх працевлаштовуватися в інші фірми, а їхнє місце
займуть молоді, які пройшли практику, стажування. Адже Центр є не
просто структурою, яка будує мережу, відповідає за її технічну експлуатацію, а навчально-технічним
центром, готує кадри, яких ми навчали під час бакалаврату, спеціаліста/магістра. Студенти, працюючи на посадах програмістів, інженерів-телекомунікаційників різної
категорії, здобувають цінний досвід роботи в мережі. Політехніка
зараз є найбільшою мережею Західного регіону.
— Сьогодні ми налагодили
роботу мережі як транспортну
мережу, — підсумовує Михайло
Миколайович. — Тепер Центр інформаційного забезпечення (керівник — професор Павло Жежнич),
який надає сервіси Політехніці, має
можливість розвивати їх.
Спілкувалась Тетяна ПАСОВИЧ

ч. 40 [2840]
26 грудня 2013 — 15 січня 2014

СТУДІЇ

7

рік старий, рік новий
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иректор Інституту гуманітарних та соціальних наук, завідувач
кафедри політології та міжнародних відносин Ярина Турчин —
про добрі справи і плани в інституті та про зміни в країні — ті, що
відбулися, і ті, яких потребуємо

Рушієм змін стала молодь
Наші добрі справи
— В кінці року кожен думає про особистий список
добрих справ, які зробив.
В ІГСН такий список має
чимало сторінок. Насамперед — досягнення наших студентів: перемоги
в конкурсах, на олімпіадах, успішне проведення 71-ї СНТК, конкурсу
знавців української мови
ім. П. Яцика… Крім цього, наші студенти активні
в громадському житті: долучилися до висаджування
магнолій біля головного
корпусу, екологічної акції „Чисті парки Львова“,
підкорили Говерлу… Ще
одне — здобутки викладачів, зокрема захисти кандидатських і докторських
дисертацій. Важливим для
інституту вважаю хороші
показники вступної кампанії 2013-го. Спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості абітурієнтів,
цьогоріч ми повністю „закрили“ ліцензовані обсяги прийому за напрямами
„соціальна робота“, „міжнародні відносини“. Але
головне — не кількість
абітурієнтів, а якість: порівняно з минулим роком
цього разу показники їхніх
атестатів і ЗНО були вищими. Тож ІГСН нарощує потенціал. Ми також ліцензували нові спеціальності,
запровадили нові магістерські програми. Вперше
набрали студентів на напрям підготовки „Музейна
справа та охорона пам’яток
історії та культури“: Львів
є туристичним осередком,
і в регіоні фахівці такого
профілю затребувані. До
речі, на Львівщині їх готує тільки Політехніка.

Наступного навчального
року також здійснюватимемо набір в магістратуру
за спеціальністю „Міжнародні відносини“. Плануємо розвивати й інші напрями, пов’язані передовсім із
соціальною роботою. Всі
наші здобутки є результатом консолідованої співпраці між викладачами і студентами.
На 2014-й, до 170-річчя університету, проведемо різні заходи, адже всі
працюємо на підтримку
і розвиток високого іміджу Політехніки. Будуть
і акції на вшанування
пам’яті Тараса Шевченка.
А один із найцікавіших
проектів, над яким активно працюємо, — відкриття пам’ятника Книзі.
Вже знайшли спонсора,
є проект пам’ятника, зараз узгоджуємо проект із
ректоратом. Пам’ятник,
який найімовірніше буде
встановлено біля V навчального корпусу, демонструватиме сутність
Політехніки як осередку
освітньої, наукової, виховної роботи, також буде
відображати зв’язок поколінь, відданість інтелектуальним традиціям. Думаю,
до кінця навчального року
пам’ятник уже тішитиме
око і академічної спільноти, і львів’ян загалом.

Об’єднавча
платформа —
захист прав
— Якщо оцінювати 2013-й
із політологічної точки
зору, то це був рік великих сподівань і водночас
великих розчарувань. Але
найголовніше — рік сили
духу. Найприємніший ви-

сновок для мене
як для політолога
є те, що в Україні
зародився новий тип громадянського суспільства.
Євромайдан, на відміну від
Помаранчевої революції,
де об’єднавчою була постать політика, — це громадянська ініціатива, що
вийшла „знизу“. Важливо
розуміти, що громадяни
об’єдналися не довкола
ідеї євроінтеграції, а через
порушення основних прав
людини, громадянина, зафіксованих у Конституції.
Адже стаття 3 Конституції
України зазначає, що „найвищою соціальною цінністю“ в Україні є „людина,
її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканність
і безпека“. І усвідомлення
цього — об’єднавча платформа для всіх, незалежно від місця проживання,
мови, віросповідання.
Рушієм змін стала молодь — консолідована,
освічена, яка може висловлювати і висловлює
свої позиції аргументовано. Це розумне активне
покоління сформоване
вже не на основі старих
радянських стереотипів,
а в самостійній Україні.
Воно має власне бачення
зокрема й зовнішньополітичних пріоритетів, адже
живемо в інформаційну
епоху, можемо порівняти
різні політичні, економічні системи і прагнути до
кращого. Євромайдан —
високоінтелектуальна
мирна революція, у здійсненні якої важливу роль
зокрема відіграли соціальні комунікації.
Загалом із кризи легітимності влади, яку спостерігаємо нині в Україні,

є кілька класичних варіантів виходу. Це може бути
зміна політичного лідера.
Або — реформи, що відповідають прагненням
суспільства; це складний,
проте ефективний шлях.
Ще один варіант — ігнорування потреб суспільства з боку влади, та це не
розв’яже конфлікту, а навпаки загострюватиме
його, і на певному етапі
він просто вибухне з новою
силою і радикальнішими
вимогами. У будь-якому
разі очевидно, що наші
нинішні проблеми — внутрішнього характеру, і нам
слід не шукати зовнішніх
ворогів, опонентів, а думати, як змінити застарілий
неефективний тип влади,
виробити нові підходи до
розв’язання наболілих проблем в основному соціального характеру. Я вважаю,
що майбутнє саме за молоддю — ініціативною, не
обтяженою стереотипами,
а тому сміливішою і впевненішою на шляху до мети.
Я бажаю, щоб наступного року кожен громадянин України відчув себе
нехай невеликою, але значимою частиною консолідованої нації. І незалежно від того, який майдан
у його душі — чи європейський, чи антимайдан —
всі погоджуються, що країні потрібні зміни, нове
сутнісне наповнення владної системи. Тому варто
всім разом щоденно йти до
спільної мети — побудови
єдиної правової демократичної України.
Записала Ірина ШУТКА
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отака історія… 

Галина МОГИЛЬНИЦЬКА

Про московських казкарів
та їхні улюблені казочки
Фрагмент із передмови до праці „Хроніка великого ошуканства“ *
Кожен народ має свої
улюблені казки. У шкільних підручниках стверджують, що в казках відобразилося все, про що
найпалкіше мріяв і чого
найбільше бажав народ.
Ото іде, було, стомлений подорожній — ноги
збив, піт очі заливає, а дорозі кінця-краю не вид
но… Погляне в небо —
а там птахи ширяють понад горами-лісами…
— От би й мені отак
через оту гору перелетіти! — подумає подорожній і тут же казку складе
про килим-самоліт або
чоботи-скороходи, приміром.
Або хлібороб знесилений, орючи нивку,
помріє раптом про силу
богатирську, щоб однією
рукою плуга заносити.
Оре собі далі, а в голові
казка снується про Микулу — селянського сина,
що хоч і ввесь світ переоре, а не втомиться. Вже,
дивись, і себе тим Микулою уявив, і сили неначе
прибуло…
А то ще, бува, ледащо
якесь безпросвітнє гляне,
на печі лежачи, як добрі
люди в добрі й достатку
живуть, і також замріється: „От би й мені, з печі не
злазячи, отак жити!..“.
І вже готова тобі казка
про дурника Ємелю, кот
рому за щучим велінням
усе саме собою на піч подається.
Іноді такий Ємеля й на
державній печі сидить та

* Галина Могильницька.
„Хроніка великого ошуканства“, — Броварі: Українська
ідея, 2009

розглядається по сусідніх
землях. А там — і міста золотоверхі, і культура, й історія преславна!..
— От коли б це все —
та моє було! — подумає
державний Ємеля і вдух
тобі казочку вигадує, що
буцім це він, із печі не злазячи, і ті міста збудував,
і ту історію та культуру
творив, і що земля та —
взагалі споконвіку йому
належала.
Порозказує-порозказує ту казочку, а далі й сам
повірить у неї.
Тоді вже починає під ту
казочку „наукову теорію“
підводити: про „общую
колибєль“, про „єдіний народ“ і „общєє отєчєство“.
Казкарів наскликає!..
— Ану мені негайно
казкову історію нашого
царства-государства создайте, щоб моїй „науковій теорії“ соотвєтствувала! Бо ось мій меч — а ваші
голови… самі розумієте…
Ну, казкарі й давай трудитися! Бо кому ж голови
позбутись охота…
Не історія вийшла,
а чиста тобі „скатерть-самобранка“: не робив-не
потів, не смажив-не парив, а сів і наївся!
Довго ця історія-самобранка в Ємелиному
царстві-государстві трималася, та почала, було,
вже й самим казкарям набридати.
Нинішній цар государства того на початку свого
царювання навіть зібрав
був усіх своїх казкарів-істориків у найдревнішому
своєму місті Ладозі і велів
їм „поскрєсті по сусєкам“
та пошукати хоч якихось
залишків своєї власної
правдивої історії.

— Ми ж бо, — мовляв, — давно вже із Ємелиної печі злізли! Не гожебо нам і досі казками жити.
Шукайте, — каже, — мені
правдивої рідної історії,
бо ось мій меч, а ваші голови з плеч!
Зажурились-запечалились ті бідні казкарі від
історії! У всі куточки-закапелочки заглянули…
— Нема, — кажуть, —
цар-батюшка! Не вели
казнити, а вели милувати, бо не наша вина в тім.
Що й було коли справжнього, те попередники
наші — вашим попередникам-владоможцям на
догоду — познищували.
Істрєбілі, сірєч… Ні папірця, ні трісочки від нашої правдивої історії не
залишили — так ото полюбили було казки про
„общую колибєль“ і „єдіноє отєчєство“.
Почухав тім’я світлий
цар та й пішов Кавказ воювати, бо там у нього теж
(уже вкотре!) із „єдіним
отєчєством“ щось не заладилось. А своїм казкарям-історикам наказав
створити із казкарями
„сопрєдєльного государства“ спільну комісію та
виробити „общіє подходи к трактовкє спорних
вопросов“ — це, себто,
щоб усі казкарі від історії
по обидва боки спільного
кордону в одну казкову
дудку грали.
Комісію створили,
але про роботу її щось не
дуже чути: може, „сопрєдєльним“ казкарям уже
набридло чужі казки переказувати й у чужу дудку
дути? Чи, може, всі разом
іще якусь нову казку для
нас готують? Хто зна…

Про автора
Галина Могильницька —
український педагог, пуб
ліцист і поетеса, лауреат
премії імені Василя Стуса
(2008), відмінник освіти
України.
Народилася 8 травня
1937 року в Одесі в родині
педагогів, що належить
до однієї з найстаріших
і найбільш розгалужених
педагогічних династій
України. 1954 р. вступила
до Одеського фінансово-кредитного технікуму, звідки її виключили
спершу з комсомолу, а потім і з технікуму за відві
дування церкви та обстоювання права на свободу
віровизнання. 1967 р. закінчила Одеський державний університет імені
І.І. Мечникова. Працювала
викладачем Балтського
педагогічного училища,
доки її не звільнили за
„вихолощення комуністичної ідейності“ з курсу
української літератури
й пропаганду творчості „націоналістичних“
письменників Василя Симоненка, Ліни Костенко,
Миколи Вінграновського,
Івана Драча.
З 1994 р. — знову на
вчительській і викладацькій роботі.
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культура слова

наш календар

Як парость виноградної
лози, плекайте мову
П
одовжуємо допомагати нашим читачам удосконалити своє усне
і письмове мовлення (попередні випуски див. у чч. 8, 12, 24, 34).
Сьогодні скористаємося порадами відомого мовознавця доктора
філологічних наук Олександра Пономарева.

·

У чому відмінність між словами
зараз і тепер?
Прислівник зараз означає негайно,
цієї миті. А тепер стосується більшого відтинку часу. Наприклад: „Хмари затягли небо — зараз піде дощ“.
„Діти тепер забагато часу сидять
біля комп’ютерів“.

·

Коли після зокрема ставити кому?
Прислівник зокрема використовують для виділення чогось, якогось
із членів однорідного ряду. Наприклад: „Між двома країнами підписано угоду про співпрацю в багатьох
напрямках, зокрема в галузі річкового судноплавства“. Кому ставимо
тільки перед словом зокрема.

·

Чи можна вживати прислівник
поки в значенні поки що?
Не можна. Поки використовуємо
в таких випадках:
- для вираження одночасної дії
головного й підрядного речення.
Наприклад: „Поки мати страву носила, батько став частувати старостів“
(Григорій Квітка-Основ’яненко);
- для вираження межі дії головного речення: „Загоїться, поки
весілля скоїться“, „Поки сонце зійде, роса очі виїсть“ (Народна мудрість).
А поки що означає до цього часу.
Наприклад: „Поки що їхні стосунки цілком нормальні“, „Та поки що
я буду жити, як в тишу морська хвиля“ (Леся Українка).

·

З якої літери писати назви міністерств і державних установ у не
офіційних текстах?
З великої літери пишемо перше
слово кількаслівної назви: Міністерство економіки, Міністерство освіти
і науки, Міністерство закордонних
справ.

·

Як правильно: українсько-російський чи україно-російський кордон?
Правильно українсько-російський кордон. Ми ж не кажемо
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росіє-український, поло-український, а кажемо російсько-український, польсько-український,
отже, й українсько-російський
кордон.

·

Як уживати слово Фейсбук у місцевому відмінку?
Тут можливі обидві форми: на
Фейсбуці і на Фейсбуку.

·

За яким правилом відбувається
нарощення літер у порядкових числівниках?
Якщо наприкінці такого числівника стоїть приголосна й голосна,
то в нарощенні пишемо обидві літери. Отже, українською мовою: 1-ше,
2-ге, 15-те. А російською пишемо:
1-е, 2-е, 15-е.

·

Які нюанси вживання слів тільки
і лише, лишень. Чи правда, що лише
має негативне забарвлення, бо
співзвучне з лихо, лишенько, а слово
тільки нейтральне?
Це не відповідає дійсності. Обмежувальні сполучники лише (у поезії ще лиш) і тільки не відрізняються ні значенням, ні стилістичним
забарвленням. Наприклад: „Вчора
набігла хмарка та лише покропила
суху землю“ (Михайло Коцюбинський); „Лиш Данило щез в тумані,
як із-за горбочка йде дівчина молодая“ (Степан Руданський), „Нащо
все в житті приходить тільки тоді,
коли ми перестаємо бажати цього?“ (Юрій Яновський). Тобто ці
сполучники потрібно чергувати,
зокрема й для того, щоб уникнути
тавтологічних зворотів на кшталт
залишилися лише. Правильно казати
залишилися тільки.
Деякі мовці ототожнюють сполучник лише зі словом лишень, яке
насправді є спонукальною часткою.
„Ану лишень виходь до гурту! Хіба ж
у горі ховатися треба в куток?“
Рубрику веде
Ярослава ВЕЛИЧКО

1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.

Пам’ятні дати
26.12.1898 — народився Євген Плужник, український поет.
27.12.1633 — помер Мелетiй Смот
рицький, український письменникполемiст, учений, церковний
i освітній діяч, автор підручника
церковнослов’янської мови.
29.12.1723 — помер у Петро
павловськiй фортеці в Петербурзі
наказний гетьман Павло Полуботок.
31.12.1872 — народився Василь Кричевський, український живописець,
архітектор i графік.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, видатний український письменник, актор i мистецтвознавець.
31.12.1892 — народився Михайло Семенко, український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера, Провідник Організації Українських Націоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко,
український мовознавець, дослідник української культури, релігійний і громадський діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лятошинський, український композитор
і педагог.
3.01.1919 — Українська Національна
Рада в Києві ухвалила постанову
про возз’єднання ЗУНР з УНР.
6.01.1742 — помер в еміграції Пилип
Орлик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Руданський, відомий український поет-сатирик.
6.01.1898 — народився Володимир
Сосюра, відомий український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус,
визначний український поет.
7.01.1853 — народився Микола Аркас,
відомий український історик і композитор.
8.01.1888 — народився Гнат Юра, відомий український актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симоненко, визначний український поет.
9.01.1898 — народилася Ярослава
Музика, українська художниця.
12.01.1878 — народився Василь Пачовський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився Агатангел
Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст, поліглот,
академік.
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євромайдан

Майдан буде по всій Україні
У
неділю, 22 грудня, на Євромайдані в Києві було створено Народне
об’єднання „Майдан“. Таку пропозицію висунули лідери опозиції,
а всі присутні на недільному вічі проголосували за ідею підняттям рук.

До його складу ввійшли громадські
діячі та політики. Співголовами
ради стали Сергій Квіт, Руслана Лижичко (вже відмовилась від місця в
раді), Віталій Кличко, Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Приєднатися
до руху можуть партії, громадські
організації та окремі громадяни.
Об’єднання ставить собі за мету
поширити майданний рух на всю
Україну. Лідер фракції „Батьківщина“ Арсеній Яценюк заявив: основні
політичні завдання новоствореного
народного об’єднання „Майдан“ —
відновлення політичного балансу
в Україні і нова Конституція.
У цей же день, 22 грудня, народне віче у Львові підтримало резолюцію про заснування Народного
об’єднання „Майдан“. Резолюцію
віча виголосила співголова Львівського регіонального штабу національного спротиву, народний депутат від ВО „Свобода“ Ірина Сех.
За даними опозиції, у Києві в неділю зібралося понад 100 тисяч людей (влада подавала цифру 15 тисяч). Майдан Незалежності був за-

повнений. А зі Львова і в п’ятницю,
і в суботу ввечері їхали автоколони
з мітингувальниками на Київ.
У ту ж неділю провладний мітинг
у Маріїнському парку вирішили згортати. Його учасники мотивували це
тим, що вдома на них чекають сім’ї.
Минулого тижня рідні дочекалися
вдома на затриманих за нібито організацію виступів проти влади. Зокрема, відпустили затриманого у Львові
фотографа Олега Панаса. Досі залишаються за ґратами учасник „Дорожнього контролю“ Андрій Дзиндзя та
його адвокат Віктор Смолій.
Усе це відбулося уже після поїздки Віктора Януковича в Москву.
Звідти він привіз кредит — 15 млрд.
доларів під 5  та знижку на газ
(268,5 доларів за тисячу кубометрів).
При цьому президент Росії Володимир Путін сказав, що це „тимчасове
рішення“. Знижку на газ він пояснив
турботою про український народ.
Поки Янукович був у Москві, відбулося засідання Верховної Ради.
Опозиція вимагала перенести розгляд проекту закону про державний
бюджет на 2014 рік на січень. Ар-

сеній Яценюк назвав поданий законопроект неприйнятним, позаяк
у ньому „передбачена зупинка дії соціальних та інших законів, що заборонено рішенням Конституційного
Суду. Вони знову хочуть зупинити
виплати афганцям, чорнобильцям,
виплати, які передбачені законом
про статус суддів, законом про державну службу і таким чином зменшити витрати державного бюджету,
що є неконституційним і, в першу
чергу, це б’є по кишені українців“.
А доки антимайдан їде до своїх
родин на свята, євромайданівці збираються святкувати Новий рік на майдані Незалежності в Києві. Там уже
прикрасили живу ялинку. Організатори заходу кажуть, що „йолку“ на Майдані люди зробили по-справжньому
святковою: сильною, вільною і красивою. „Тепер на цій Ялинці прапорами
об’єднаний увесь світ“, — зазначили
активісти. Традиційне зелене дерево прикрасили для дітей — живе, яке
давно росте на Майдані.
У Львові центральну ялинку відкрили традиційно в День святого
Миколая. Цьогоріч вона прикрашена
євросоюзівською символікою — синіми тризубами і жовтими зірками.
Тетяна ПАСОВИЧ

презентації

Мистецькі картини в гостях у політехніків
С
туденти третього курсу Інституту економіки і менеджменту у день Святого Миколая
під час лекції ознайомилися зі
станковим полотном головного
художника студії Українського
батального мистецтва Артура
Орльонова „Створення Острозької Біблії. Україна. 1581 рік“.

Такий подарунок в рамках всеукраїнського проекту „Україна: історія
великого народу“ політехнікам організували Громадське об’єднання
„Україна Славетна“, департамент
культури і туризму Львівської обл
держадміністрації і Львівська політехніка. Студенти, а разом із ними
й викладачі різних інститутів уні-

верситету ознайомилися ще й із однойменним плакатом з докладним
поясненням, хто зображений на полотні, та картиною „Луцькі хоругви у Грюнвальдській битві 15 липня
1410 року“ авторства Артура Орльонова. З цієї нагоди до студентів завітали проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Політехніки Богдан Моркляник,
радник Президента України, президент благодійного фонду „Схід —
Захід разом“ Володимир Зубанов,
автор картини Артур Орльонов та
старший співробітник Інституту історії України НАНУ Борис Черкас.
Як відзначив Володимир Зубанов, картину „Створення Острозької Біблії. Україна. 1581 рік“ уперше

побачили й освятили в Острозькій
академії 18 грудня, зробивши таким
чином гарний подарунок до свята волинянам, львів’янам і всім українцям
загалом, адже подібних за масштабом
картин про Івана Федоровича більше
нема. До речі, її вже можна побачити в інтернеті. В планах наступного
року — презентація картин видатних
постатей Галичини — Данила Галицького, І. Франка і С.Крушельницької.
Після презентації гість розповів
про своє бачення історії України, її
об’єднувальні чинники, євроінтеграцію тощо. Між ним і аудиторією
відбулася гостра дискусія з приводу
сучасних подій в Україні.
Катерина ГРЕЧИН
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рідні терени

Молодь цікавиться
історією своїх батьків

П

ро завершення року 2013-го Львівського обласного суспільнокультурного товариства „Любачівщина“ розмовляємо з виконувачем обов’язків голови товариства Богданом Парадовським.

— Богдане Петровичу, чим
найбільше запам’ятався
рік, що завершується?
— Цього року у товаристві відбулися дві важливі
події. Одна з них радісна,
інша — сумна. Весною
ми відсвяткували 20-річчя утворення Товариства,
яке значно поповнилося
за рахунок нових членів
і особливо молоді. Приємно, що молодь цікавиться
історією батьків, хоче
побувати на їхній рідній
землі. Хотілося б лише,
щоб ця кількість згодом
переросла в якість. Сумна подія й велика втрата
для Товариства — нещодавно відійшов у засвіти наш голова Григорій
Горох, який для кожного
з нас був прикладом того,
як треба любити і допомагати краєві, де народився.
Коли при зустрічах ми всі
були одностайні у тому,
що треба щось корисне
„зробити“ на Любачівщині, щоб пам’ять про
наших предків не згасла,
то він уточнював: „зроби
ти“ і власним прикладом
показував, як можна долучитися до доброї справи. Він разом із кількома
ентузіастами кілька разів
їздив у Нове Село, з якого походив, де вони упорядковували український
цвинтар: відновлювали
могили, білили надгробки, чистили територію.
Тож нині це не лише єдиний цвинтар, відновлений власними силами,
а й пам’ять про Григорія
Гороха.
— Чи вдалося виконати
заплановане, адже всі то-

вариства цього року мали
великі проблеми з візами?
— У мене теж півроку не
було візи. Чомусь замість
того, щоб давати членам
товариств візи безоплатно, як це було обумовлено, Польське консульство
„кинуло“ нас на Візовий
центр, де за них треба
платити по 20 євро. Частина людей скористалася послугами Центру, бо
мала обов’язок їздити на
свої землі. Ми, на жаль,
так і не змогли оформити візи нашим молодим
членам товариства, хоча
вони планували організовувати поїздки, де
мешкає більше українців,
чи є наші архітектурні
пам’ятки. Приємно, що
наше молодіжне крило,
яке очолює Олег Фецяк,
планує наступного року
сформувати регіональні мобільні групи, які на
землях предків упорядковуватимуть українські
цвинтарі, прибиратимуть
їх, відновлюватимуть
надгробки. Вважаю, що
програму поїздок ми виконали за рахунок старшого покоління. Разом із
„Надсянням“ ми їздили
в Перемишль, Явірник
Руський і Ланьцут, із товариством „Просвіта“
Галицького району Львова — до Словаччини. Товариство „Лемківщина“
запросило нас на святкування Лемківської ватри
у Ждині. Традиційно їздили в Любачів, Верхрату, Монастир, Радруж,
Кобильницю Волоську,
Селиська, брали участь
у Службах Божих, упорядковували прилеглі до

церков території, українські
цвинтарі, спілкувалися з місцевим населенням. Організацією
поїздок у нас традиційно
займаються Дарія Мартинів, Софія Свистонюк та
Марія Смирнова. Старше
покоління з великим ентузіазмом їздить на рідні
терени, бо так воно вшановує своїх предків, похованих там, із великим
трепетом щоразу ходить
рідними стежками, торкаючись своєї болючої історії, відвідує церкви, де їх
хрестили чи давали шлюб,
підтримує українців, які
залишилися на тих землях. Іноді в такі поїздки
беремо школярів із села
Зубра, батьки яких упереваж походять із Радружа
і Дев’ятира. Члени нашого товариства цього року
побували у Відні, Будапешті, Томашові й Замостю.
— Знаю, що час від часу фінансово допомагаєте українським церквам на Любачівщині.
— Ті церкви, які не використовують поляки як
костели, закриті і часом
є в дуже жалюгідному
стані, бо за ними нема
кому доглядати. Так є зокрема і в Олешичах, де велика, колись дуже гарна
церква, закрита, баня на
ній заіржавіла, хрест похилився, тиньк на стінах
посипався. Збережено
церкву, яку використовують і поляки, і українці,
в Кобильниці Волоській,
куди щороку їдемо на
храмове свято Дмитрія.
Найбільше останнім ча-

сом допомагаємо церкві
святого Миколая в Любачеві: в кожну поїздку
люди свідомо збирають
кошти для підтримання належного стану чи
церкви, чи території довкола неї. В Любачеві
на Службу Божу приходить 4 – 5 осіб, тож вона
наповн юється людьми
тільки тоді, коли приїжджаємо ми. Народжені
і хрещені в цих церквах,
кажуть, що на цій землі
і жити хочеться, і дихається легше. Окрім церков, добровільні пожертви нашого товариства передали й на відновлення
Народного Дому в Перемишлі та на встановлення пам’ятника Михайлові
Вербицькому у Львові —
по 5 тисяч гривень. Власне за рахунок добровільних пожертв і внесків від
реалізованої літератури
плануємо нашу роботу
на рідних теренах. Хочу
також відзначити, що ми,
єдині серед товариств
„Закерзоння“, маємо свій
друкований орган — віс
ник „Любачівщина“, який
виходить завдяки нашим
жертводавцям, а його авторами є не лише любачівці, а й надсянці, лемки, холмщаки. Колись виходили двічі на рік. Цього
року, на жаль, вийшло
лише одне число. Виданням нині опікується Нес
тор Козій, уродженець
Любачівщини.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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З вірою в перемогу українського духу!
Дорогі студенти та колеги-політехніки! Цьогоріч такі
традиційні, близькі серцю привітання „З Новим роком!“, „Христос рождається!“, якими щасливо обмінюємося цієї гарної, повної містерій зимової пори, звучатимуть інакше. Бо мимохіть внутрішній голос кожного
запитуватиме: „А як вони там, на Майдані? Чи вистоїмо?
Чи вдасться у нелегкій боротьбі обстояти право української нації жити у європейській незалежній державі?“
У ці передсвяткові дні бажаємо всім, щоб внутрішній
Майдан кожного з нас був сповнений сили, віри в прав-

ду, якій служимо, упевненості в тому, що своєю позицією зміцнюємо духовні основи буття народу: мову, культуру, традиції, високі моральні принципи, що наша воля
до перемоги зміцнює ім’я українця у світі.
То ж бажаємо всім вам, вашим родинам благословенних свят Різдва Христового, щасливого Нового року,
віри у перемогу українського духу.
Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки

не астрологія

Що рік наступний нам готує?

У

переддень Нового року нам на
очі часто потрапляють спроби
різноманітних прогнозів. Чимало
„передбачень“ можна зробити
без астрологічних обчислень. Для
Львівської політехніки рік буде
ювілейний: у 2014-му університет
святкуватиме 170-річчя. Першим
роком життя без Політехніки він
стане для більшості „зимових“ випускників, які завершили навчання й влаштовуються на роботу.
А під егідою ООН світ увіходить
у Рік родини.

Свято наближається…
Своє літочислення Львівська політехніка веде від 1844-го року, коли
постала як найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та
Східної Європи — Технічна академія.
Про історію університету можна прочитати на його сайті або ж у Вікіпедії,
а про те, в якому форматі відзначатимуть ювілей, дізнаємося пізніше,
коли обстоїмо наші Майдани…
Цікаво, що в рік заснування навчального закладу народилися три
особи, які пізніше, в різні роки її
очолювали. 2014-го року виповнюється 170 років від дня народження колишніх ректорів Політехніки
(на той час — Технічної академії
або Вищої політехнічної школи):
професорів Юліюша Биковського
(1844 – 1915), Богдана Мариняка
(1844 – 1912) та Леона Сирочинського (1844 – 1921). Менші, але також
ювілейні дати наступного року випадають для трьох інших ректорів:
150 років від дня народження економіста Стефана Павліка (1864 – 1926),
140 — архітектора Тадеуша Обмінського, 100 — електротехніка Миколи Максимовича.

Перший рік
без альма-матер
Новий життєвий період у 2014 році
настане для випускників Політехніки: для „зимових“ у січні, для інших,
які отримують дипломи на початку
липня, — в середині року. Перші захистили у грудні дипломні роботи
та вже практично закінчили навчання в університеті. Ті, хто не планує
вступати до аспірантури, розпочинають свій перший рік без Політехніки: з прощання зі старими друзями
й наставниками, до яких звик за роки
навчання, з пошуку роботи та житла.
— Я вступив до ІТРЕ після Мукачівського технікуму на спеціалізацію
„Радіоелектронні апарати та засоби“.
Тут знайшов багато нових друзів, мав
чудових викладачів, мешкав у гуртожитку, практично вивчив за час навчання українську мову, бо в Мукачеві
ми розмовляємо місцевою говіркою та
угорською. Моя спеціальність справді
цікава, тому я був наполегливий у навчанні. Завдяки відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом
Львівської політехніки роботу шукати мені вже не доведеться: понад три
місяці працюю в Ужгороді на підприємстві Jabil Circuit Ukraine Limited,
що належить до мережі міжнародної
компанії Jabil і виготовляє електричні
монтажні плати. Як технік-технолог
відділу тестувань визначаю та усуваю
недоліки в забракованих електричних
платах для телевізійних тюнерів. Вже
розумію, що одну з найважливіших
сторінок свого життя перегорнув.
Буду приїжджати до альма-матер хіба
в гості, — розповідає Йосип Ілюк,
який 10 грудня захистив магістерську
дипломну роботу на „відмінно“.
На вакансію, яку оголосив працедавець, хлопця порекомендували

відразу: Йосип — добрий фахівець
(здобував призові місця у Всеукраїнських фахових студентських олімпіадах). Також добре те, що з Мукачева
до Ужгорода — недалеко, і шукати
помешкання йому не довелося.

Присвячується родині
Є особливі акценти, якими вирізняється рік з-поміж усіх інших. Це не
дати, позначені у календарі, а загальна тематика 365 днів, важлива
для мешканців кількох країн, континенту чи всього людства. Традиційно
іменує роки ООН. 2014-й Організація
проголосила „Міжнародним Роком
родини“. Відповідно, Європейський
парламент уже назвав 2014-й Роком
підтримки поєднання роботи та родинного життя у Європі.
Про наукові династії в сучасній
Україні мовлять з обережністю. Проте
в технічному виші, яким є Політехніка,
родини науковців — архітекторів, будівельників чи хіміків — дуже важлива
річ, яка забезпечує безперервність передавання сімейного і національного
досвіду в певній галузі. Тим паче, що
високий науковий рівень багатьох політехніків підтверджують не лише українські, а й міжнародні дипломи, світове
визнання винаходів, участь у міжнародних наукових проектах тощо.
Часто в університеті навчаються
кілька поколінь. Не раз доводилося
чути, як наукову й студентську спільноту порівнюють із „великою науковою родиною“.
Звісно, це тільки загальні обриси,
якими можна змалювати силует Нового року, що наближається. Придивившись із ближчої перспективи, побачимо ще багато цікавинок і немало
несподіванок.
Анна ГЕРИЧ
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особистість

Ігор Карабін — підкорювач
найвищих вершин Землі

І

гор Карабін — відомий мандрівник та гід по всьому світу. Він підкорив
Пік Абу Алі ібн Сіни (на території Киргизстану — пік Леніна; раніше пік
Кауфмана) — гірську вершину Паміру (7 134 м) і був там комендантом
базового табору. Організовував сходження на Монблан (4 810 м), працював
гідом у Південно-Східній Азії (Таїланд — Камбоджа — В’єтнам — Лаос —
Таїланд). Протягом року мандрував країнами Азії, відвідавши Туреччину,
Сирію, Ліван, ОАЕ, Таїланд, Лаос, Непал, Бангладеш, Китай, Казахстан,
Киргизстан. Покорив найвищу вершину Західної півкулі — гору Аконкаґуа
(6 962 м) в Аргентині; гору Музтаг-Ата (7 546 м) на Памірі (Китай); найвищу
вершину Карпат — гору Герлаховський штит (2 655 м), що у Словаччині;
найвищу гору Ірану — Дамавенд (5 671 м); найвищу вершину Північної
Америки — гору Мак-Кінлі (Деналі, 6 194 м).

Про свої пріоритети, життєві принципи та вміння
йти до мети мандрівник
розповів читачам нашої
газети:
— Кожен сам обирає, що брати від життя.
Звичайно, важливу роль
у моєму житті відіграв
„Пласт“: він дав перші
мандрівки, перші відчуття
гір. Але в певний момент
кожен самостійно визначає дальший етап пригод,
вирішує, чи взагалі цього хоче. У 1999 році мені
випала нагода поїхати
на Кавказ. І так, завдяки друзям, я вперше відкрив для себе великі гори,
які до того бачив хіба на
картинках. Мені це спо-

добалося і з першого разу
зрозумів — це моє і хочу
підніматися щораз вище
і вище: не вбачаю жодних
труднощів, хоча їх є багато, жодного дискомфорту, хоча його теж вистачає. В житті є дуже багато
хороших і цікавих речей,
але гори завжди для мене
пріоритетні серед усіх захоплень і вподобань.
На сьогодні це моє хобі
перейшло від захоплення
до способу життя та роботи. Взагалі, будь-яке захоплення, яке перестає бути
разовим-дворазовим, переходить у стиль життя.
Я альпініст-висотник,
займаюся комерційним
альпінізмом — це один із
видів моєї роботи.
Багато працюю
над власними
проектами, зокрема — це 6- і 8-тисячні вершини —
найвищі вершини
світу. Співпрацюю в цьому напрямі з багатьма
альпіністами.
Можливо, було б
непогано передати досвід молоді
і створити своєрідну школу. Та
наразі не відчуваю себе фінансово готовим зробити це, бо, на мою
думку, така школа повинна бути

цілковито незалежна та
самодостатня. Крім цього,
це дійсно дуже серйозна
і велика відповідальність:
одна справа — разова відповідальність за клієнта
під час тої чи іншої поїздки, а зовсім інша (особливо моральна) — за людину, яку ти поставив на цей
шлях і відповідаєш за неї
протягом наступних усіх
її кроків, альпіністського
життя.
Я закінчив історичний
факультет Львівського національного університету
ім. І. Франка. Та під час
навчання, а тим більше
після закінчення прагнув
реалізувати себе в чомусь
значно більшому, ніж суха
історія. Передовсім хотів
побачити ті країни, кутки
світу, про які читав у підручниках з історії стародавньої культури, України, світової історії. Тож
чи їдучи в гори, чи подорожуючи іншими країнами, було дуже приємно
дивувати інших своїми
знаннями про ті чи інші
історичні моменти і навіть
події, пов’язані з цими місцями. Часто навіть корінні
мешканці цих країн були
приємно здивовані моїми
знаннями. Але працювати за фахом — для мене
було би досить обмежено.
Маю багато улюблених
місць. Та насправді важливо не куди, а з ким і до

кого. Є улюблена п’ятірка
країн світу, але передовсім, завжди хочеться повертатися в гори. Мабуть,
найбільше люблю Гімалаї, гори Тянь-Шань і Памір, Альпи, Кавказ. Серед
країн номер один для
мене Румунія — улюблена країна в комплексному значенні цього слова;
їхня культура начебто
й не слов’янська, але дуже
близька до нашої; зачаровують південні Карпати і,
найголовніше, це друзі,
товариство, з яким знайомий понад десять років, з якими часто ходжу
в гори. Не менш цікава
й улюблена — Аргентина — надзвичайна країна.
Також серед улюблених —
Шрі-Ланка, Непал, Ліван,
Камбоджа, Іран.
Хочу відвідати ще дуже
багато місць. Передовсім
мрію проїхатися Латинською Америкою, дуже цікавить Антарктида, Нова
Зеландія. Мрія № 1 — підкорення Еверсту і решта
8-тисячників.
Головні мої принципи
в житті, які допомагають
досягати цілей: ніколи не
зраджувати мрії — йти
вперед; ніколи не зраджувати того, хто є поряд.
Наталія ПАВЛИШИН
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святкова політехніка

Синьо-жовті ялинки —
тренд сучасної зими
m Закінчення. Початок на 3 с.

ялинки. Минулоріч на нашому новорічному дереві були народні іграшки зі соломи,— розповіла інженер
кафедри Тетяна Романишин.
Дуже активно „синьо-жовту“ ідею
підтримав Інститут економіки та менеджменту. Четвертий навчальний
корпус наповнений святковим настроєм — сходи на кожному поверсі
прикрашені великими синьо-жовтими бантами, довкола кружляють
паперові сніжинки з українськими
прапорцями, гілочки в „інеї“…
— Цього року маємо унікально
активну студентську та громадянську позицію і, оскільки дуже багато політехніків брали участь у протестних акціях, ми вирішили бути
послідовними і підтримати цю ідею
навіть у сесійний період, коли не всі
мають можливість протестувати на

майданах. Українська національна
та європейська символіка у поєднанні з традиційними символами новорічно-різдвяних свят дає можливість
продемонструвати нашу позицію.
Ангел, який прикрашає вершечок
ялинки, на крилах має два прапори —
ЄС та український. Золотаво-жовті
кульки (подарунок минулорічних випускників кафедри із написами-побажаннями успіху і благ) поєднані зі синіми, — розповіла заступник голови
Товариства „Просвіта“ Політехніки,
старший викладач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування
ІНЕМ Надія Любомудрова.
Наша редакція теж активно долучилася до загальноуніверситетської
акції — ялинка „Аудиторії“ в тренді
сучасної зими!
Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціативи

Студенти організували
для дітей свято
Щ

ороку для молоді, яка входить до складу Студентського братства
Львівської політехніки, підготовка до свята Миколая розпочинається ще задовго до 19 грудня. Спершу студенти їдуть до дітей Лопатинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та пишуть із
ними листи до Миколая з різноманітними проханнями і побажаннями.
Наступним етапом є збір подарунків: постійними помічниками є Мальтійська служба допомоги та небайдужі благодійники.

— Як і щороку, подарунків зібрали
дуже багато — намагалися виконати практично всі побажання дітей.
Напередодні свята ми знову відвідали дітей: у нас був Миколай і ангел,
щоб вихованці інтернату відчували
справжнє свято. З нами також їздили
пластуни, вони проводили для дітей
цікаві майстер-класи: із підручних
матеріалів вчили виготовляти різноманітні речі, до прикладу, робили
сніговичків зі шкарпеток, із кольорового паперу виготовляли конвертики — деякі дітки перших класів
дарували нам ці конвертики, — розповіла студентка другого курсу Інституту права та психології Львівської політехніки Ольга Новінська.

Особливо радісно приїзд „миколайків“ зустрічали учні молодших
класів, старші діти сприймали все
більш практично. Кожен отримав
у подарунок солодощі та пакунки,
сформовані за побажаннями в їхніх
листах. Вихованці інтернату найбільше потребували теплого зимового та
спортивного одягу, м’ячів, а дівчатка більше просили різноманітні прикраси, хтось просив надувний матрац
і підводний компас, хтось флешку,
плеєр… Та, як наголосила Ольга,
діти, особливо молодших класів, хотіли дуже багато спілкуватися, ділилися своїми емоціями.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Ініціатори та активісти Львівського Євромайдану оголосили
про створення молодіжного руху в рамках Народного
об’єднання „Майдан“. До участі
в молодіжному русі запросили
всіх учасників та однодумців Євромайдану. Серед цілей руху —
європейська інтеграція, яка не
обмежується підписанням міжнародних документів, а передбачає впровадження європейських стандартів у політиці,
економіці, суспільстві, а відтак
і ментальності українців.
Минулого тижня в Україну „примандрував“ Віфлеємський
вогонь. Запалили його у різних
куточках нашої країни. У Києві
символ миру пластуни передали
у Національний музей „Меморіал пам’яті жертв голодоморів
в Україні“, у лікарні, церкви,
а також на Майдан Незалежності. До Львова вогонь миру
потрапив через дружній потиск
рук по обидва боки кордону
станичних Львова (Україна) та
Томашува Любелького (Польща). Цього ж дня пластуни передали вогонь громаді Львова
та залишили його на зберігання
в соборі святого Юра. 29 грудня
і 5 січня вогонь понесуть до всіх
церков, лікарень, сиротинців та
пенітенціарних установ міста.
З 19 до 22 грудня в Єрусалимі
проходив міжнародний форум
„Міжрелігійні та міжнародні
відносини на Близькому Сході:
прямуючи до миру та стабільності“. Цьогоріч припадає
десятий ювілей ініціативи миру
на Близькому Сході, започаткованої Федерацією всесвітнього миру. Серед головних
тем форуму —міжрелігійний
діалог, як платформа для приготування до досягнення миру
та порозуміння у геополітичних
площинах. Від України у форумі взяли участь голова комісії
Української греко-католицької
церкви з екуменічного діалогу
о. Ігор Шабан та радник міського голови Львова з релігійних
питань та директор Львівського
центу міжконфесійного та міжрелігійного діалогу „Лібертас“
Тарас Дзюбанський.
За матеріалами інформагенцій
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спогади року

Незабутні Байкал і Сіхоте-Алінь
З
устріти день на березі Японського моря і скупатись
у Байкалі — ці дві мандрівні мрії львівська журналістка Оксана Лоїк здійснила цьогоріч під час подорожі найдовшою у світі Транссибірською залізничною
магістраллю, що сполучає Москву з Далеким Сходом.
Отже: 12 тис. км між Львовом і Японським морем,
понад місяць у дорозі. Москва, Іркутськ, Улан-Уде,
Владивосток…

Неперевершений Байкал. Найглибше прісноводне озеро на Землі було
моєю основною метою. Я знала, що
там дуже красиво, але думала, це перебільшення. Та Байкал перевершив
мої сподівання. Це фантастичне місце, що заворожує красою й енергетикою. Я навіть не могла уявити, що
в природі можуть існувати такі поєднання кольорів! Мріяла скупатись
у Байкалі — і купалася не раз. Вода —
дуже-дуже холодна, в ній можна пробути хіба кілька хвилин. Власне, це
не місце для любителів комфортного
відпочинку. Виглядає, що росіянам
це нецікаво, їх там практично нема.
Зате багато іноземців, найбільше
китайців, корейців, із Заходу, навіть
„далекого“, наприклад, із Бразилії.
Екскурсію Байкалом я почала
з Листвянки, що є там найбільш цивілізованим селищем, з відповідною інфраструктурою. Відвідала
Музей Байкалу, де довідалася багато
цікавого про озеро. Байкал досить
чистий. Неподалік від нього знаходиться крупний паперово-целюлозний завод, який забруднює місцеву
екосистему і за рішенням російського президента має згорнути свою
діяльність. На державному рівні діють програми з очищення, охорони
Байкалу.
Українські сліди. Я побувала на
найбільшому острові Байкалу —
Ольхоні, який вважають центром
шаманізму. Там, на скелі Шаманці,
що є візитівкою Бакалу (або Мис
Бурхан), проводять шаманські обряди. Можна навіть безплатно піти
до шамана. Все це цікаво, але трохи
лячно. До речі, в радянські часи на
Ольхоні функціонував рибзавод, де
працювали в’язні місцевого табору
ГУЛАГу (нині це руїни), серед яких
було найбільше литовців і українців. Там є пам’ятний хрест на вшанування жертв репресій. Я зустрічала
добровольців із Литви, які приїхали
прибрати могили співвітчизників.
Є й могили українців.

Приморський край.
Природа неймовірно красива, клімат
хороший (у жовтні
ще можна купатися в Японському
морі!), але загалом
туризм, особливо
локальний, слабо
розвинений. Туристи не дбають
про довкілля, тому
милуватися красою можна хіба…
не дивлячись під ноги. Гори Сіхоте-Аліню дуже красиві. Я побувала
на горі Підан, що манить містиків,
хіромантів звідусюди… До самого
Підану треба день іти тайгою (попутники відраджували мене від небезпечної подорожі, але в товарис
тві інших мандрівників я таки дісталася вершини). Підйом на Підан
тривав 5 годин: хоча гора заввишки
до 1,5 тис. м, та підніматися дуже
складно, адже це купа габаритного
каміння, підземні печери… Перебуваючи в тайзі — природній території уссурійських тигрів — я,
звичайно, дуже хотіла побачити
їх. Відвідала незвичний зоопарк —
„Сафарі-Парк“, де хижі тварини
живуть у природних умовах, а для
людей створені захищені оглядові
майданчики, доріжки.
Люди добрі й дуже добрі. Здивувало те, що на просторах усієї Росії аж
до Владивостока живе міф про „західноукраїнських русофобів“. Я не
намагалася переконувати людей
у протилежному словесно, а власним прикладом, приязним ставленням. З іншого боку, — не знаю, чи то
мені щастило, чи це за мене вдома
молились, — але мене постійно супроводжували „ангели“. Тільки добрі і дуже добрі люди, інколи їхня
безкорисливість просто вражала. Не
раз незнайомці відчиняли для мене
двері свого дому, турбувалися про
мій комфорт, безпеку… Можливо,
важило те, що я була здалека, та ще

й сама. Але не шкодую, що подорожувала одна: мені ніколи не було
сумно, кожен день був насичений
чимось новим, цікавим.
Смаки подорожі. Я скуштувала
рибу, яка водиться лише у водах
Байкалу, — омуль. З неї готують
чимало різних страв. У Бурятії їла
пози — схожі на пельмені, але більші за розміром. У Приморському
краї пробувала приморського краба,
а також різні види риби, адже жила
в сім’ї моряка. Також куштувала продукти на основі агар-агари — речовини, яку отримують із водоростей
і яка є дуже корисною. Приморський
край — це також батьківщина женьшеню. До речі, за вивезення цієї
рослини за межі краю встановлено
кримінальну відповідальність.
Варто знати… …Що вся російська залізниця працює за московським часом. …Що ціни на продукти, послуги там набагато вищі, ніж
в Україні (у мене був бюджетний
варіант подорожі, ночувала в хостелах, приватному секторі). …Що
таку мандрівку не варто планувати
короткою: тільки тоді побачиш усе
найцікавіше, при цьому не встигнеш
перенасититися враженнями.
Далі… Наступного літа планую
поїхати до Санкт-Петербурга, тоді
Карелія, Мурманськ, Архангельськ
і Соловецькі острови. Відстані мене
не лякають. Думаю, колись перетну
й Африку з півночі на південь.
Спогади занотувала Ірина ШУТКА
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книжкова полиця

Різноманітність Різдва, магія чисел

К

алендарні свята приходять вчасно — їм байдуже, яка політична
ситуація в країні, які настрої в людей… Так і Різдво. Воно буде,
про нього вже думають і говорять, а також пишуть — у „Видавництві
Старого Лева“ вийшла ошатна аквамариново-золотиста антологія
„13 різдвяних історій“. Ще до того, як перейнятись подіями Майдану,
письменники майже впродовж року — ідея видання з’явилась
у Мар’яни Савки вночі взимку торік — розмірковували про дива,
доброту, а то й пригоди, які нам дарує Різдво.

Більшість авторів, твори яких увійшли до антології, тепер на барикадах: Ірена Карпа співає зі сцени
запальні коломийки, підтримують

майданівців своєю присутністю
Дзвінка Матіяш, Лариса Денисенко,
Андрій Бондар, Софія Андрухович,
у Бахмачі спостерігає за всім Кость
Москалець… Тож на презентацію
книжки, яка відбувалась 16 грудня
у львівській книгарні „Є“, прийшла
тільки Галина Вдовиченко і приїхала з Чернівців Христя Венгринюк. Обидві, окрім того, що читали
уривки з власних різдвяних історій,
до речі, не зовсім вигаданих — одна
відбувалася в дитячій уяві, друга —
реально, ділились і майданними
враженнями.

До останнього моменту ніхто не знав, скільки у книжці буде
творів — не всі письменники встигли їх написати. Мав бути й інший
колір обкладинки. Врешті-решт,
магія чисел і магія сьогодення допомогли: книжка вийшла ультрамодною з тринадцятьма історіями
13-го грудня.
— Переживала, щоб не було
одноманітно, але наші письменники мають різні почерки, які дивовижно допасовуються один до
одного — кожен вибрав власну
інтонацію, — розповіла видавець
Мар’яна Савка, яка представила
в „13 різдвяних історіях“ і своє
оповідання — „почала писати коротку прозу“.
Виданням антології „Видавництво Старого Лева“ розпочинає шлях
до дорослої прози. Наступного року
можливе продовження різдвяних історій, але з іншими авторами.

палітра

У

галереї „Зелена канапа“ вже витає новорічноріздвяний дух — там 17 грудня відкрили традиційну
(сьому, існує стільки, скільки й галерея) виставку
робіт, присвячену святам, що наближаються

Коні й тепло дому

| Світлини Наталі Яценко

Графіка, живопис, кераміка, вітраж,
текстиль, іконопис — експозиція, як
завше, жанрово розмаїта. Коло авторів теж розширилось — якщо у пер-

шій виставці брало
участь 12 художників,
то тепер їх аж 49 —
це митці не тільки зі
Львова, а й Ужгорода,
Києва, із закордону.
Кістяк тих, хто виставляє свої переважно нові роботи, незмінний —
Ольга Пильник, Ольга Кваша, Інна
Івасюк, Наталя Гайдаш, Петро Сипняк. Додались і нові імена — Дарина
Цілуйко, Ольга Приймак, Володимир Пінігін…
— Перша виставка викликала
скепсис, — згадує директор „Зеленої канапи“ Олеся Домарадзька, —
адже звиклося, що на час Різдва всі
вдома їдять пампушки і ніхто на
виставки не ходить. Однак щороку
саме у цей період відвідувачів у галереї стає дедалі більше й більше,
і вони вдячні за те, що працюємо

без вихідних, а також створюємо
святкову атмосферу.
І справді, і прискіпливим мистецтвознавцям, і випадковим туристам
є на що подивитись і чим перейнятись — багатство глибоких яскравих
кольорів, різні підходи, різні образи.
Цьогоріч актуальною стала тема коней. І навіть не тому, що за китайським гороскопом наступний 2014
— рік Коня, а тому, що це благородна тварина, яку художники люблять
малювати ще від давніх часів.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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прем’єра

коротко

„Ми не повинні
заспокоюватися,
що осягнули
всього Шевченка“
Т

ворам Тараса Шевченка у репертуарі заньківчан завжди відводилося
вагоме місце — майже кожне покоління могло побачити на сцені театру
„свого“ Шевченка, який найбільше відповідав на проблеми і запити тогочасного глядача. Тепер ідуть вистави „Невольник“ та „Катерина“, нещодавно з’явилася ще одна, яка порівняно з іншими творами якось надовго
випала з репертуару — „Назар Стодоля“. Наша розмова з її режисером-постановником Федором Стригуном.

— Федоре Миколайовичу, чому саме
„Назар Стодоля“ і саме тепер? Чим
прем’єра вирізняється з-поміж інших
вистав за творами Т. Шевченка?
— Річ у тім, що я ще зі студентських
часів завжди хотів зіграти Назара.
Коли приїхав після інституту до Запоріжжя, там ще не було в репертуарі
„Назара Стодолі“, а коли переїхав до
Львова, його вже тут не грали — напередодні цю виставу списали. Ось
так і виходить, що я грав і в „Гайдамаках“, і в „Невольнику“, а от у „Назарі Стодолі“ не пощастило. Тож сьогодні, коли є можливість, реалізовую
свій давній задум. Крім цього, гадаю,
що сьогоднішньому глядачеві вистава буде зрозуміла. Адже я її вирішую
не як хрестоматійну мелодраму, а як
виставу-покаяння, виставу-прощення. Коли у фіналі з’ясовується зрада
Кичатого, то козаки демонстративно
відвертаються від нього спинами до
зали. Він осягає прірву, яка виникла
між ним і козацьким братством через
його моральне падіння. Назар, який
за логікою мав би вимагати покарання, прощає свого кривдника, не
дозволяє січовому товариству розправитися з ним. Хоча, звичайно,
була спокуса вирішити фінал більш
ефектно, а саме стратою Кичатого,
такою собі моральною сатисфакцією
кривдника Назара і Галі.
У тексті нема нічого зайвого або
дріб’язкового, до прикладу, така маленька деталь: коли сватають Галю, то
автор, щоб підкреслити аморальність
цього вчинку Хоми Кичатого супроти
власної дочки, зазначає, що ця подія
відбувається на Різдво. Ми ж знаємо,
що на Різдво свататися не можна, то
великий гріх. І таких маленьких, але
вагомих вузлових деталей у п’єсі дуже
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багато, просто треба вміти їх відчитати
в автора.
„Назар Стодоля“ — справді цікавий,
філософсько глибокий, патріотичний
твір, не тільки тому, що він оспівує героїку козацької доби в Україні,
а й тому, що ставить перед глядачем
серйозні морально-етичні проблеми.
Щоб акцентувати на цьому вузловому
моменті, у виставі я викинув перші епізоди, які є на початку в тексті.
— А Ви не боїтеся, що глядач може не
піти на виставу, прагнучи до розваг?
Адже „Невольник“ не такий популярний
серед пересічних глядачів, як, скажімо,
„Сільва“.
— Для мене глядач завжди був мірилом вартісності спектаклю, його актуальності. Ви недооцінюєте публіку,
вона насправді часто може побачити
те, що ховається від ока досвідчених
критиків. Коли я грав у „Невольнику“,
що його поставив О. Ріпко в 60-х роках, то охочих подивитися виставу
було так багато, що мало не виламували вхідні двері.
Сучасне прочитання цього твору не
стало такою ж подією, хоча було багато
схвальних відгуків. Причини тут різні.
Коли вмикав аудіозапис акторам-виконавцям цього спектаклю, то вони самі
себе не впізнавали. Артисти з часом
втрачають свій професійний „мотор“,
і Шевченкове слово, яке звучить вже
механічно, так не бере за душу. Тому
насправді не публіка винна, а ми самі.
Так чи інакше, але ми ніколи не повинні
заспокоюватися на переконанні, що вже
осягнули всього Шевченка, ми повинні
прагнути явити нові грані духовної величі нашого національного поета.

Відбулося підсумкове засідання журі з присудження
Обласної премії 2013 року
в галузі культури, літератури,
мистецтва, журналістики та
архітектури. За результатами
таємного голосування визначено цьогорічних лауреатів.
Серед нагороджених — Віктор
Штець, за роботу „Традиції
і новації дизайну друкованих
видань та систем візуальної
ідентифікації Національного
університету „Львівська політехніка“.
Письменник Сергій Жадан
у Харкові презентував перший диск із єврореволюційної серії „Рок за зміни“. За
словами митця, створення диску можна вважати спонтанним.
До першого альбому, присвяченого Євромайдану, ввійшли
пісні Сергія Бабкіна, Захара
Мая, Фагота, гуртів „Папа
Карло“, „Урбаністан“, „Легенда
Фоліум“ і „Собаки в космосі із
Сергієм Жаданом“. Диски роздають учасникам харківського
Євромайдану, партію дисків
відправили і столичним мітингувальникам.
19 грудня в корпусі № 1 Львівської політехніки, що на
вул. Карпінського, 2/4, відбувся благодійний концерт
для дітей з інтернатів. Участь
у концерті до Дня святого Миколая взяли гурти „Шосте чуття“ і „Дзвони Сонця“, а також
скрипаль-віртуоз Олександр
Божик.
Львівський музей історії релігії спільно з Музеєм сакрального мистецтва ім. о. Антона
Петрушевича підготував
виставку „Знамення і образи віри“. Темою цьогорічної
експозиції є хрест — символ
Ісуса Христа, його розп’яття
і його слави. На виставці
представлені ручні хрести,
процесійні, напрестольні,
надбанні (ковані хрести з бань
знищених церков). Поряд із
ними — ікони, картини на полотні і дереві, феритрони, на
яких зображено Спасителя,
є сюжети розп’яття. Представлені речі — творіння людських
рук XVI – XX ст.
За матеріалами інформагенцій

Оксана ПАЛІЙ
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Коли в хаті пахне ялинкою…
Коли в хаті пахне ялинкою,
На душі так різдвяно-святково,
Прилети до мене сніжинкою,
Посміхнися ще раз загадково…

Сріблом-снігом дорога стелиться
Розбуди поцілунком уранці…
Щедре свято. Лунають колядки,
Мерехтять кольорові вогні.
На долонях тануть сніжинки,
Серед казки чарівної — ми…

Балерина — біла хурделиця
Закрутилась у дивному танці.

Янголятко

Святкове

На верхівку моєї ялинки
Сіло вранці мале Янголятко.
На крильцятах блакитні перлинки,
Усміхається мило малятко…

Зима хустину білу довго ткала,
А потім розстелила по землі,
Сніжинок різних ніжних

повплітала —
Білесенькі, великі і малі!
А сніговій за вікнами голосить,
Хустину розпускає на вітрах,
Пустіть мене до хати, — щиро

просить
Та все з нудьги гуляє по полях!
І морози-художники Рембрандти
На вікнах вимальовують зірки,
Сріблясті трави і блакитні банти,
Їм, певно, сняться весни молоді!
Ще кілька днів — і Новий рік

примчиться,
Ялинка закрасується в вікні,
Різдвяна зірка в небі загориться,
Святковий час — колядки та пісні!!!
Усім-усім натхнення та здоров’я!
Щасливих днів та радісних років!
Щоб жили всі у мирі та любові!
А у душі був затишок та спів!!!

Прилетіло на Землю з Неба
На хмаринці м’якій та пухнастій,
Бо найбільша у нього потреба —
Дарувати людині щастя.
Посилати спокій у душі
І вселяти різдвяну казку,
Оздоровлювати недужих,
Тих, що прагнуть здоров’я та ласки.
Сповіщати людям новину,
Що відійде пітьма й тривога…
Що народиться Божа Дитина,
І добра над злом перемога!
На верхівці моєї ялинки
Так, насправді, сидить Янголятко.
У долонях голубить сніжинки
І наспівує ніжно колядки…

Перший сніг
Вже кілька днів все навколо причаїлось в якомусь дивному очікуванні. Земля
дихала повільно і тяжко та дедалі частіше зводила очі до неба. Під кінець
року їй дихати ставало важче, в неї починалась болюча ломка. Межа між
пізньою осінню та ранньою зимою… Потреба в наркотику… Врятувати її
могло тільки небо…
Небо бурмосилось. Тяжіло над нею купами чорних хмар, посилаючи надію на
очищення, а потім ті хмари повільно розходились. Через деякий час воно знову
збирало їх докупи, а вітер ганяв ті хмарини, як пастух ганяє отару овець.
Останнє листя на берізці тремтіло від жаху, боячись кардинальних змін
у своєму житті. Воно трималось віток з усією силою і благало хоч трохи
затриматись пізню осінь. Та вона була невблаганна: брала довгу шаль, розпускала велику парасолю і поволі йшла у нікуди.
А потім прийшов перший сніг, той довгоочікуваний наркотик, якого жадала
земля. Він падав з неба тихо та поважно, ніби виконував якусь важливу місію.
Трохи погойдувався у повітрі, роздумуючи, чи не повернутись йому назад. Земля притихла, сніг діяв на неї заспокійливо. Вона вдихала його цілими пригорщами. А він сипав уже досить швидко. Ще мить… і вся берізка завмерла під першим
мокрим липким снігом. Доля її таки змінилась. Хоча тепер вона вже змирилась
з усім і не дуже пручалась. Так, як примиряється людина із своєю долею, в якої
у житті пішло щось не так, добре розуміючи, що цей процес неминучий…
Скептично на сніг дивився тільки старенький ліхтар. Таких перших снігів він бачив у своєму житті чимало. І точно знав, що цей сніг ненадовго…
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії ІГДГ

Аве Маріє!
Аве Маріє! Скоро днина.
Породиш Божого Ти Сина,
Його Ісусом назовеш,
До вбогих ясел покладеш.
Та не проси для Нього долі —
Він в світ прийшов по Божій волі.
А доки Він іще маля —
Люби Його, своє дитя.
А за вікном — незнаний шлях…
Ідуть три царі під той дах,
Куди веде яскрава зірка,
Там спить Дитина у сповитку.
Та почалась тривога в місті,
Бо розійшлись невтішні вісті:
Цар Ірод наказав своїй сторожі
Вбити Ісуса — Дитя Боже.
Свята Родина, вчувши вісті,
Не залишилася у місті.
В Єгипет швидко утікала —
Божого Сина рятувала.
Дитя лежить. Йому й не сниться,
Що, наче чорна хижа птиця,
Прийде життя земний кінець.
Терновий одягнуть вінець.
І розіпнуть, і осоромлять,
Зречуться, не приймуть Христа…
А Він із щирої любові
Візьме ще й нашого хреста.
Візьме усі наші провини,
Наші страждання і гріхи,
Аби могла земна людина
У Царство Боже увійти.
Та це не зараз. Він дитина.
Ще не прийшла ота година.
Ще спів лунає із сердець:
Родився Бог, родивсь Агнець.
Вітайте, люди, Бога — Сина!
Сьогодні Він посеред нас.
Він ще маленький, ще Дитина,
Та вже — Месія, Христос, Спас.
Ольга КІНДРАТ,
студентка групи ОА-41 ІНЕМ
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Водій з досвідом
Ми сядемо в одну машину. Ти, звісно, за кермом, добре знаєш дорогу, Боже. Я поряд на сидінні. Паски
безпеки, все, як повинно бути. Ти
краще знаєш, куди їхати, знаєш всі
знаки, всі вибоїни дороги, всі круті повороти. Ми їхатимемо разом,
тому мені не страшно. Ми не будемо порушувати правил дорожнього
руху. Звісно, нас, можливо, будуть
обганяти, підрізати або ще й насміхатися із нашої тарандайки. Але нам
має бути байдуже, чи не так, Боже?
Потім до нас підсяде хтось.
Я знаю, Ти знав про нього завжди.
Я просто чекала і намагалася вірити
і не зрадити Тебе. Я пересяду до нього на заднє сидіння, але Ти однаково за кермом, й далі вестимеш, а ми
й далі довірятимемо.
Ти подаруєш нам щастя поставити в машині дитяче крісло, а потім
і ще одне. Місця ж буде в машині достатньо для всіх Твоїх подарунків.
Дорогою будуть траплятися різкі спуски. В такі моменти нам може

здаватися, що Ти вирішив нас погубити. Що Водій із Тебе поганий,
і що дарма ми сіли з Тобою в одну
машину. Але потім дивитимемось
одне на одного, на дітей, і розуміння Твоєї любові, опіки над нами братиме гору, і ми триматимемось Тебе
і Твого провидіння.
Дорога вузька, й інколи бракує простору, бракує пального, і салон вже не
такий сучасний, і спинки не зручні.
А потім і пасажири вже старші.
І когось треба відпускати, когось
приймати у свою подорож.
Коли ми проїхали вже далеку дорогу, то побачили кінець. Ми не так
часто про нього думали, коли їхали.
А тепер Ти вийшов із машини, відкрив карту нашого маршруту зі всіма
позначками, зупинками, із приклеєними фото. Ти дивився в наші очі і бачив душі, які протягом подорожі на
щось мали заслужити.
Ти подав свою руку, і ми пішли.
Звісно, машину ми залишили на
дорозі. І дитячі сидіння вже були не

для наших дітей. І спогади, і мрії, і ті
молодечі страхи. Ми все залишили.
Це стало несуттєвим. Аж зараз.
Почалася нова дорога, але вже
без кінця. Інколи хотілося повернутись і щось змінити. Але дорога
мала лише один напрям. Хай так,
Боже, хай так.
„Щасливої дороги!“, — крикнули
ми злегка, а вітер гнав листя за чужими машинами.
Ольга КІНДРАТ,
студентка групи ОА-41 ІНЕМ

Їде маршрутка…
Н

апевно, кожен львів’янин уже звик до натовпів
людей, метушні широких вулиць і велелюдних
площ, до безкінечних заторів на дорогах, до ритму
рідного міста. Та для кожного, хто приїхав із
невеликих тихих міст, це все вперше…

На честь урочистої лінійки одягнув костюм… Вулиця
Шевченка. Чекаю маршрутку… „Сорок дев’ята“, повільно під’їжджаючи до зупинки, тріщить по швах, але

я все ж застрибую на сходинку, і мене проштовхують
всередину нещадні двері. Почуваюсь, як оселедець
у бляшанці, але позитивне почуття переборює зовнішні чинники.
Здається, факти невтішні: заповнена маршрутка,
зім’ятий костюм, „дерев’яні ноги“ і відсутність повітря.
Та все залежить від твого сприйняття, точки зору на те,
що тебе оточує. Цікавість, фантазія і почуття гумору
знаходять і тут привід для радості. Всі люди різні, кожен
по-своєму особливий… Одні чомусь похмурі, інші —
радісні, треті — сплять…У кожного цікаве життя, незвичайна доля… Ти нікого не знаєш, але починаєш спостерігати, аналізувати, уявляти… Поволі забуваєш про
свої тимчасові незручності і починаєш сприймати світ
по-іншому. Час збігає швидше…
Забігли веселі хлопці — ковток свіжого повітря…
Їдемо далі… Проносяться машини, будівлі, гурми людей, одинокі постаті, втікає земля… Що все це несе з собою? Позитив чи негатив? Що впливає на вир почуттів?
Щаслива людина, яка не залежить від зовнішніх
обставин і впливів. Вона знаходить вихід зі складних
ситуацій, зберігає життєрадісність і власну позицію.
А найголовніше — завжди залишається собою! Вибирати нам… Час біжить дедалі швидше… Їде мар
шрутка…
Олександр ГОРОДИЛОВСЬКИЙ,
студент першого курсу ІНПП (журналістика)
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спортогляд

Г

рудень, попри суспільно-політичні події, залишався місяцем спортивної боротьби: хтось
здобував першість на борцівському килимі, хтось — у більярдному клубі чи на баскетбольному
майданчику

Поєдинки, які завершувалися
перемогами
• Відбувся фінал Кубка
Львівської області серед
студентських команд вищих навчальних закладів
III – IV рівнів акредитації
з вільної боротьби.
Участь у поєдинках за Кубок взяли команди чотирьох ВНЗ. Вони із жовтня
до грудня мірялись силами у матчевих зустрічах.
У фіналі ж на борцівському килимі зійшлися збірні команди спортсменів
Львівської політехніки та
Львівського національного аграрного університету. Поєдинок завершився
впевненою перемогою
львівських політехніків —
спортсмени перемогли
у шести із семи поєдинків. На третій сходинці —
студенти Львівського
державного університету
фізичної культури. Команда-переможець отримала Кубок та призи.
• У грудні кафедра геодезії вже традиційно

організувала та провела
другий відкритий турнір
із більярду.
До участі запрошували
працівників Інституту
геодезії, а також усіх охочих. Змагання, як і торік,
проходили в більярдному
клубі „Дуплет“, що на вулиці Пасічній.
Другий турнір виявився не такий складний,
як попередній, оскільки
в турнірну таблицю було
внесено зміни. У перший
день змагання тривали
близько п’яти годин. Півфінал та фінал провели
наступного дня.
У змаганнях взяли
участь майже всі працівники кафедри геодезії,
а також студенти ІГДГ.
Відповідальну місію суддівства турніру та підрахунку балів взяла на себе
доцент кафедри геодезії
Зоряна Тартачинська.
Вболівав та підтримував
учасників працівник тієї ж
кафедри Тарас Балан.

Перше місце виборов
Андрій Петришин (перший заступник начальника управління земельних
ресурсів Львівської області), друге місце посів
студент Львівської політехніки Ігор Мороз, третє
місце — асистент кафедри
геодезії Володимир Тарнавський. Усі учасники
турніру отримали нагоро-

ди: за перше місце — перехідний почесний кубок
переможця турніру, інші
учасники — пам’ятні вимпели.
• 13 – 16 грудня у Львівській політехніці відбувся
профорієнтаційний турнір із баскетболу серед
дитячо-юнацьких спортивних шкіл Хмельницького, Нововолинська,
Полтави та Кривого Рогу.
У напруженій боротьбі
перемогла команда дівчат
із Полтави. Друге місце —
у команди з Кривого Рогу,
третє — у Нововолинська,
четвертими стали дівчата
з Хмельницького. Команда Львівської політехніки
наприкінці турніру зіграла з командою Полтави
і перемогла з рахунком
57:50.
Під час турніру дівчата побували в головному корпусі Політехніки
й ознайомилися з університетом.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
2. Великий простір, зарослий деревами, кущами.
4. Посол Папи римського. 7. Дипломатичний
демарш. 8. Мінерал, різновид халцедону.
9. Опера П. Чайковського. 11. Сорт шкіри. 12. Різкий сильний поштовх. 14. Англійський фізик ХІХ ст., один з основоположників хвильової теорії світла. 16. Герой Е. Р. Берроуза. 19. Одне
з найбільших християнських свят.
22. Країна в Азії, столиця якої Катманду. 25. Нічний відпочинок.
27. Науковець під опікою музи
Кліо. 28. Роман бразильського письменника Пауло Коельо.
32. Пристрій для визначення напряму і швидкості вітру. 34. Фірма спортивного одягу. 36. Тип,
узагальнений характер, створений артистом. 37. Посудина
для пиття вина у вигляді рога.
38. Високе стояче дзеркало.
39. Старший син Тараса
Бульби. 40. Великий сосновий ліс. 42. Гордість носорога. 43. Багаторічна рослина, що росте на берегах
річок, на болотах; лепеха. 44. Американська
ропуха. 46. Вид бурих
водоростей; морська
капуста. 49. Рослина,
з якої виготовляють
курильні вироби і
нікотин. 51. Заборонений прийом у
боксі, взаємне захоплення супротивників. 52. Довгохвостий папуга з
Південної Америки. 53. Позначення невідомої величини в математиці. 55. Японка,
що пірнає за перлівницями. 58. Ріка, що витікає з Байкалу. 60. Роман Жорж Занд. 62. Людина, для якої
характерна надмірна акуратність, точність. 64. У давньоримській міфології бог з двома обличчями, оберненими
в різні боки. 65. Французький дизайнер одягу. 66. Щит,
стояк з експонатами, рекламою, оголошеннями, книжками. 67. Столиця Лівії. 68. Послідовник учення, ідеї. 69. Нестача часу на обдумування ходів у шахах.

Вертикально:
1. Вид опадів. 2. Фігурна лінійка для креслення
кривих ліній. 3. Полювання на диких звірів в
Африці. 5. Відомий австрійський композитор ХVІІІ століття. 6. Водоспад з уступами, сходами. 10. Горілка з ялівцевих ягід.
11. Штат на Заході США. 13. Річка у Вінницькій області, на якій стоїть місто
Бар. 14. Установа ООН, яка сприяє
розвитку культури, освіти, науки.
15. Твердий, прозорий, звичайно темно-червоного кольору коштовний
камінь. 17. Механізм, назву якому
придумав Карел Чапек. 18. Тип українського літака. 20. Адміністративно-територіальна одиниця Туреччини. 21. Горизонтальна рисочка, що вживається для переносу
частини слова в інший рядок.
23. Найбільша ріка Італії.
24. Рухомі сходи. 26. Малюнок,
портрет малого розміру, витонченої роботи. 29. Вступна частина літературного
твору. 30. Майстер феєрверків. 31. Гетьман України. 33. Військове звання.
35. Форма нервово-психічного розладу, що виявляється у припадках,
судорожному сміхові
зі сльозами. 41. Застава нерухомого
майна для отримання довготривалої
позики. 45. Юнак,
якого Зевс, викравши у батьків, зробив виночерпієм на
Олімпі. 47. Церковна
відправа на честь святих. 48. Ріка в М’янмі.
50. Револьвер системи бельгійського зброяра.
51. Декоративна ваза для горщика з квітами.
53. Найбільша ріка Пакистану. 54. Спортивний клуб армії.
56. Шнур, який використовують для горіння у свічках.
57. В’язанка стебел жита, пшениці. 59. Сукупність однорідних предметів, розміщених один біля одного в лінію.
61. Форма перевірки знань студентів. 63. Найбільша одиниця хронологічного поділу історії Землі.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J

J J J

J J J

Добра блондинка Надійка завжди купує в магазині
живу рибу і випускає її на волю. У ліс.

31 грудня.
Оптиміст:
— Новий рік буде кращий, ніж старий.
Песиміст:
— Новий рік буде гірший, ніж старий.
Реаліст:
— Ну що ж, знову нап’юся!

— А я своїй коханій на
Новий рік подарунок під
ялинку поклав!
— А вона що?
— А вона і досі шукає його,
ліс же великий!

J J J
Компас — поганий прилад. Він весь час показує
на Північ, у той час як більшість людей хоче на
Південь.
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експрес-оголошення

курси екскурсоводів

Фонд св. Володимира запрошує
Пропонуємо до вивчення теми відповідно до наукового профілю педагогів: археологія, архітектура, суспільно-політична історія, історія
релігії і церкви, національні меншини в середньовічному Львові, Львів
літературний, Львів музичний, Львів мистецький, Личаківський цвинтар, Янівський цвинтар. Крім лекційних занять, у програмі курсів —
навчальні екскурсії та заняття в музеях. Наші педагоги розробили тематичні маршрути по Львову. Тексти маршрутів пропонуємо слухачам.
Курси розпочнуться з лютого. Тривалість — 4 місяці. Заняття — від
18.00 до 19.30 у приміщенні СЗШ № 55. Навчальні екскурсії — у вихідні
дні, час проведення — за узгодженням із педагогом.
Курси ліцензовані. Після їх закінчення слухачі захищають випускну
роботу і одержують ліцензоване посвідчення, яке дає право провадити
екскурсійну діяльність.
Записатися на курси можна за телефонами
(032) 243-27-12, (067) 374-90-20.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
2
Площа, см 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
На обкладинці (остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовни
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре
дакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.
Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру
(до 30 слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру (понад 60
слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
10,00 грн.;

• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33
http: //www.audytoriya.lviv.ua, e:mail: info@polynet.lviv.ua

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мацишина Ярослава Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смаль Марії Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бердара Федора Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Квас Роксолани Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Маковського Тараса Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Шкапари Олексія В’ячеславовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Павлів Наталії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дутки Ярослава Олеговича;
утрачений студентський квиток № 08941764,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Стецюк Наталії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Говор Соломії Миколаївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бусько Марії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яцика Ігоря Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дяченко Ірини Андріївни;
утрачений студентський квиток № 08930979,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Свищ Ірини
Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Венгловської Лілії Григорівни.

Колектив кафедри будівельного виробництва ІБІД Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі
співчуття завідувачу кафедри Мирославу
Андрійовичу Саницькому з приводу важкої
втрати — смерті
матері.
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для львів’ян і гостей міста

МНОГАЯ ЛІТА!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колектив кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань
Львівської політехніки сердечно
вітає із 60-річчям від дня народження доцента кафедри

Василя Миколайовича
ЯКУБЕНКА.
Від щирого серця бажаємо здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
З пошаною і завжди з Вами —
колектив кафедри.

увага: конкурс!

Мій Шевченко
200-літтю Кобзаря
присвячується

Редакція тижневика „Аудиторія“ оголошує творчий конкурс „Мій Шевченко“. Це можуть бути прозові і поетичні
твори, малюнки і плакати на Шевченківську тематику. Важливо, щоб автори — люди третього тисячоліття — силою
художнього слова і пензля чи олівця передали своє власне
сприйняття Кобзаря, його творів і громадянської позиції,
зуміли показати, як український пророк вплинув на формування їхньої особистості, а, може, і всієї нації.
Автори п’ятьох творів-переможців будуть нагороджені поїздкою Шевченківськими місцями, п’ять інших — грошовими преміями, а всі учасники отримають
пам’ятні призи або квитки в театри.
Письмові твори приймаємо в електронному вигляді,
вони не повинні перевищувати 5000 знаків. Малюнки і
плакати розміром А3 подавати на ватмані. Обов’язково
слід зробити помітку „на конкурс“, вказати свої імена,
прізвища, інститут і групу, контактні телефони.
Термін подачі конкурсних творів — до 1 лютого 2014 р.
Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229,
тел. 258-26-08, e-mail: info@polynet.lviv.ua

26 грудня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
27 грудня — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
28 грудня — „Білосніжка та семеро гномів“
(балет, прем’єра). 18.00.
29 грудня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 12.00,
„Білосніжка та семеро гномів“ (балет, прем’єра). 18.00.
30 грудня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
3 січня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00,
„Білосніжка та семеро гномів“ (балет, прем’єра). 18.00.
4 січня — „Циганський барон“ (оперета). 18.00.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
26 грудня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
27 грудня, 10 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
28 грудня — „По щучому велінню“. 12.00,
„Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
29 грудня — „Журавлине пір’ячко“. 12.00,
„Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
2 січня — „Івасик Телесик“. 12.00, „Блазні мимоволі“. 18.00.
3 січня — „Журавлине пір’ячко“. 12.00, „Пані міністрова“. 18.00.
4 січня — „По щучому велінню“. 12.00, „Криза“. 18.00.
5 січня — „Журавлине пір’ячко“. 12.00,
„Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
8 січня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
9 січня — „Одруження“. 18.00.
11 січня — „Пропала грамота“. 18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
10 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
11 січня — „Формули екстази“. 19.00.
12 січня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
26, 27 грудня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
28 грудня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
26 грудня — „Наш Тарас“ (прем’єра). 12.00.
27 грудня — „Наш Тарас“ (прем’єра). 14.00.
28 грудня — „Дюймовочка“. 14.00.
29 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 12.00, 15.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,00 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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 131338.
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