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Журналістка 
„Аудиторії“ 
зустріла Новий рік 
на Майдані у Києві

Юрій Бобало: 
„Я хотів би, 
щоб політехніки 
були оптимістами“

У Львівській опері — 
балет для  
малих і великих 
глядачів

Старий рік минає, 
новий наступає —  

Христос ся рождає!
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Чи готові Ви до сесії?
Так сталося, що наприкінці 

старого року у студентське 
життя стрімко увірвалася 
нова неочікувана револю
ція, яка змусила студент
ство забути на якийсь час 
про навчання в аудиторіях 
і перенести його на Євро
майдани, ставши таким 
чином найпершим рушієм 
змін у країні. Однак і під
сумкові семестрові випро
бування ніхто не відміняв. 
Мої свідомі респонденти 
упевнені: якщо вони вже 
навчаються у виші, то ма
ють дбати і про свій якіс
ний освітній рівень, адже 
на ринку праці конкурен
ція нині доволі жорстка.

За графіком, спеціалісти 
і магістри розпочали сесію 
23 грудня і завершать її 
2 лютого. Правда, її част
ково перервали канікули, 
які тривали з 30 грудня до 
12 січня. Отож, напередод
ні Старого Нового року 
студенти знову поринули 
в конспекти, недоспані 
ночі, тривоги за перебіг 
сесії, адже саме від неї за
лежить, чи матимуть вони 
стипендію у наступному 
семестрі. Бакалаври ж роз
почали тиждень навчанням. 
З 20 до 25 січня їх чекає мо
дульний тиждень, а з 27 січ
ня до 9 лютого — сесія. Тож 
до підсумкового контролю 
мають ще трохи часу.

Аби сесія завершилася 
успішно, на допомогу сту
дентам прийшли викладачі 
всіх інститутів універси
тету, які додатково займа
лися з ними, витрачаючи 
на це свій вільний час. Як 
відзначив директор ІХХТ 
професор Йосип Ятчишин 
„ми дозволяємо студентам 
відробляти заняття, стави
мося до них із розумінням. 
Вірю, що сесію вони скла
дуть добре, тим паче, що 
й самі в тому зацікавлені“. 
Студенти вдячні своїм на
ставникам за розуміння і, 
так виглядає, мають намір 
не розчарувати їх.

Іван Брусак, студент другого курсу Інституту геодезії:

„Хто хоче вчитися, той встигає скрізь“
Нам пощастило, бо до кінця листопада здали всі практичні ро-
боти, відтак у грудні писали модулі, далі в нас була сесія і після 
20 грудня, коли позаду були всі іспити, ми могли віддати біль-
ше часу Євромайдану. Новий рік і Різдво зустрічав із чистим 
серцем: добре склав заліки й отримав три відмінні оцінки на 
іспитах. Зрештою, я і вчився, і паралельно обстоював свої гро-

мадянські права, бо хто хоче вчитися, той встигає скрізь.

Опитувала і міркувала Катерина ГРЕЧИН

Ірина Тріль, студентка першого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля:

„Сесію складатиму вперше“
До Політехніки вступила після закінчення техніко-економіч-
ного коледжу, де мала диплом з відзнакою. Незважаючи на 
те, що ходила на Євромайдан, до сесії практично готова, хоча 
пропущене довелося надолужувати за рахунок додаткових пар. 
Наразі ще будуть лекції, потім модулі, а лише після них — чо-
тири іспити. Сесію складатиму вперше. Сподіваюся, що все в мене буде добре.

Юля Когут, магістрантка Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Упродовж січня маю скласти п’ять іспитів“
Я працюю, тому здобуваю вищу освіту заочно. Сесія в мене 
дещо інша, ніж у студентів цього ж курсу стаціонару. Якщо 
більшість із них уже закінчують складати іспити, то у мене 
перший тиждень сесії розпочався з лекцій. Оскільки модулів 
у нас нема, то впродовж січня маю скласти п’ять іспитів. А щоб 

скласти їх добре, мушу докласти ще трохи зусиль.

Василь Гречух, студент третього курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Сесію треба складати вчасно і добре“
До сесії, яка в мене розпочнеться з 27 січня, готуюся, бо маю 
за правило складати її вчасно і добре. Попри те, що щодня був 
на Євромайдані, намагався ходити й на лекції. Наразі у нас 
цей тиждень ще будуть лекції, далі —модулі. Я ж вчуся добре, 
тому маю надію, що власне за рахунок модулів не доведеться 
пітніти на іспитах.

Мар’яна Пелех, магістрантка Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук:

„До підсумкових випробувань готова“
Незважаючи на такий неспокійний для студентства час, про-
пущені лекції ми відпрацювали. До нового року розрахувалися 
із заліками, лабораторними роботами, а цього тижня вже без-
посередньо складатимемо іспити, яких у мене аж п’ять. При-
кро тільки, що сесію трохи вибили зі звичного ритму святкові 

дні. Загалом до підсумкових випробувань готова. Я маю високий рейтинг і можу 
це довести на ділі, та все ж трохи хвилююся…
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NOTA BENE!

замальовки з майдану

Цьогоріч трендом було відзначення Нового року і Різдва 
на Майдані Незалежності в Києві: дехто навіть відмовив-

ся від запланованих поїздок за кордон. Під час святкування 
Нового року, за інформацією майданівців, на столичній аго-
рі побували понад два мільйони людей. Кульмінацією стала 
спроба встановити рекорд: близько півмільйона осіб спільно 
виконали Державний гімн України.

Добро перемагає:  
такий сюжет
Зустріч 2014-го на головній 
площі країни — то концерт 
нон-стоп: Марічка Бурма-
ка, „Тартак“, Софія Федина, 
Руслана, ТНМК, С.К.А.Й, 

„Манд ри“, Нейл Тейлор, 
ін. Вірші на всяк смак: еро-
тичні, сатиричні, іроніч-
ні. Смаку додали величез-
ний торт, безалкогольне 
шампанське, традиційний 
олів’є, козацький куліш. 
У небі — феєрверки або, як 

сказав ведучий, „вогники 
нашої надії“.

З особливим інтер-
есом усі чекали на анон-
сований зірковий вертеп. 
Автор сценарію Сашко 
Лірник запропонував 
осучаснену відповідно 

до українських реалій ін-
терпретацію традиційно-
го сюжету — народження 
Божого Сина „Не на річці 
на Йордані / А в Києві на 
Майдані!“. 

з головної зали

На останньому у 2013 році засіданні Вчена рада Політехніки зосередила увагу на роботі 
спеціалізованих вчених рад, умовах праці у виші. Особливо жваво обговорювали питання 

про дистанційну освіту

Дистанційне навчання — наразі 
на дистанції

Найкращі видання
Диплом ІІ ступеня МОН отримав 
студент ІЕСК Тарас Мокрицький — 
за перемогу у Всеукраїнській сту-
дентській олімпіаді з електромеха-
ніки. Почесною грамотою ЛОДА 
нагородила завідувача кафедри ЕОМ 
професора Анатолія Мельника.

На засіданні урочисто вручи-
ли дипломи переможцям конкурсу 
монографій, підручників та на-
вчальних посібників Політехніки 
у 2013 році. За словами голови Екс-
пертної комісії конкурсу професора 
Богдана Мандзія, було представле-
но 41 друковану працю. У номіна-
ції „Найкраща монографія“ перше 
місце посіло видання „Досліджен-
ня гравітаційного поля, топографії 
океану та рухів земної кори в регіоні 
Антарктики“, авторами є Корнилій 
Третяк, Олександр Марченко, Юрій 
Голубінка, Андрій Кульчицький, 
Дмитро Марченко, Назар Третяк 
(ІГДГ). На другій позиції — моно-
графія Ростислава Буня, Христини 
Бойчук, Мирослави Лесів (ІМФН), 
Андрія Буня „Інформаційні техно-

логії просторової інвентаризації 
парникових газів у енергетичному 
секторі та аналіз невизначеності“; 
на третій — „Залізобетонні кон-
струкції в агресивному середовищі 
за дії навантаження та їх підсилен-
ня“ авторства Зіновія Бліхарського 
(ІБІД). Серед найкращих навчальних 
посібників відповідно: „Цифрова 
обробка сигналів“, автори Адріан 
Наконечний, Ростислав Наконечний 
(ІКТА), Володимир Павлиш (ІТРЕ); 
„Курс загальної фізики. Електрика 
і магнетизм“ Григорія Понеділка 
й Андрія Данилова (ІМФН) і „Укра-
їнська мова (за професійним спряму-
ванням)“, що належить авторському 
колективу — Геннадій Вознюк, Со-
фія Булик-Верхола, Ігор Василишин, 
Мирослава Гнатюк, Ірина Ментин-
ська, Ірина Шмілик (ІГСН). Під-
ручники „не змагались“: не було ви-
значеної Положенням про конкурс 
кількості видань — не менше п’яти.

„Дорожня карта“ для всіх
Інформаційні технології принци-
пово змінили взаємозв’язки у сус-

пільстві, освіті зокрема, розпочав 
доповідь проректор Політехніки 
Дмитро Федасюк. Як він зазначив, 
дистанційне навчання (далі ДН) 
є процесом набуття знань, навичок, 
у якому студент і викладач взаємоді-
ють із допомогою інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (відеокон-
ференції, соцмережі тощо). Такий 
підхід робить освіту доступною чи 
не для кожного (починаючи від до-
могосподарок), акцент — на само-
стійній роботі студента. У світі ДН 
або e-learning активно розвивається 
і може скласти серйозну конкурен-
цію традиційній освіті (до прикладу, 
в 65 � вишів у США це один із пунк-
тів стратегії розвитку). Українські 
виші теж мають певні напрацюван-
ня, чи не найбільші — Хмельниць-
кий національний університет, де 
в 2000-х започаткували спецпроект.

За словами проректора, базою 
для розвитку ДН у Політехніці 
є мережевий сервіс „Віртуальне на-
вчальне середовище“, інформацій-
ні системи „Деканат“, „Навчальні 

Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 9 с. m

„Так, як було, вже не буде – 
того не допустять люди!“
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з перших уст

Юрій Бобало: „Я хотів би,  
щоб політехніки були  
оптимістами“
На зламі 2013/2014 в суспільстві панують 

водночас тривожні думки і віра в Україну й наш 
народ. Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало 
налаштований щодо 2014 року оптимістично.

— У Політехніці 2014-й за-
плановано  як  святковий: 
170-річчя  університету, 
200-ліття Шевченка, Осін-
ній бал. Із яким настроєм го-
туєтесь до цих подій, врахо-
вуючи, що зараз центральна 
подія — Євромайдан?
— Почну з кінця. Бал — це 
не подія, це вже традиція. 
Але хоч ми ризикуємо пе-
рервати тяглість, вирішили 
прислухатися до пропози-
ції Товариства „Просвіта“ 
перенести його на осінь, 
приурочивши до ювілею 
Політехніки. Не знаю, як 
буде із п’ятим балом: ми не 
зможемо так скоро провес-
ти ще один — уже взимку 
2015 року. Можливо, зро-
бимо студентський бал.

Але все ж найважливіша 
подія року, що почався, — 
200-ліття Тараса Шевчен-
ка. На засіданні ректорату 
ми ще на початку цього 
навчального року затвер-
дили заходи, запланова-
ні по всіх інститутах, їх 
буде чимало. Зокрема, вже 
відбулася поїздка наших 
працівників і студентів 
Шевченковими місцями. 
Всі учасники з таким захо-
пленням розповідали, як 
усе відбувалося, на якому 
рівні — моральному, емо-
ційному, фізичному, — 
що мені самому захоті-
лося бути там, із людьми. 
І я дуже задоволений, що 
ми не пошкодували гро-
шей, все-таки організува-
ли таку масштабну поїздку 
(100 осіб). І в цьому світлі 
особливо актуальною 
є моя наразі нездійсненна 

мрія — купити для універ-
ситету великий комфорта-
бельний автобус європей-
ського класу. Він потрібен 
Львівській політехніці: 
для різних поїздок (чи по 
монастирях, чи по замках, 
чи знову по Шевченків-
ських місцях — такі екс-
курсії можна організову-
вати навіть щовихідних), 
для учасників художньої 
самодіяльності (наші ко-
лективи могли б їздити 
з концертами будь-куди), 
для спортсменів (щоб ви-
ходити на поле з бойовим 
настроєм, треба їхати 
зручним транспортом).

Ще одним великим захо-
дом на вшанування нашого 
пророка буде Шевченків-
ський вечір на початку бе-
резня. Думаю, ми прове-
демо його на найвищому 
рівні. Він відбуватиметься 
в найбільшій залі Політех-
ніки — в першому корпусі. 
Ми відзначаємо не лише 
такий поважний ювілей, 
а й кожен його день наро-
дження. Адже роль Кобзаря 
в долі нашого народу над-
звичайна. Ця особистість — 
візитна картка України.

170-річчя Політехні-
ки — друга за важливістю 
подія 2014-го. На засідан-
ні ректорату ми виріши-
ли зробити свято „сімей-
ним“. Нам не потрібні 
зали Оперного театру чи 
Заньковецької, ми хочемо 
зробити всі заходи в масш-
табах університету — щоб 
свято відчув кожен по-
літехнік. Без сумніву, ми 
будемо запрошувати ви-

пускників Львівської по-
літехніки, гостей, будуть 
якісь урочистості. Я ду-
маю, що святкування нам 
вдасться. Створено орг-
комітет, який працює над 
цим. Директори інститу-
тів подають пропозиції, 
як, кого і чим нагородити.

— А  для  студентів  зараз 
найважливіша подія — се-
сія. Як вони складатимуть 
її через свою участь у Євро-
майдані?
— Я кілька разів проводив 
наради з цього приводу. 
І просив директорів інсти-
тутів, щоб вони звернулися 
до викладачів із проханням 
не ставитись упереджено 
до студентів. І ось на сьо-
годні ми не маємо жодних 
звернень, нарікань від сту-
дентів. Вони нормально 
ліквідовують заборгова-
ності (пропущені заняття, 
лабораторні роботи), пи-
шуть модулі. Інша справа, 
що ми не знаємо, хто зі сту-
дентів був на Євромайдані, 
тобто висловлював і обсто-
ював свою громадянську 
позицію, а хто сидів удо-
ма, в гуртожитку, тому по-
блажок також не повинно 
бути. Якість освіти не по-
винна страждати.

— 1 липня 2014 року випо-
внюється сьомий рік відто-
ді, як Ви очолили Політех-
ніку. Колектив висловить 
свою оцінку на конференції, 
а як Ви оцінюєте свою рек-
торську каденцію? Чи пла-
нуєте  керувати  універси-
тетом ще сім років?
— Перше, що хочу сказа-
ти, — я не зробив усього, 
що хотів. І основна при-
чина — казначейство, 
яке блокує рахунки. Наші 

плани були реальні, ми 
цілком могли все запла-
новане профінансувати. 
Ми могли би побудувати 
студентський гуртожиток, 
житловий будинок. Вод-
ночас дещо вдалося реа-
лізувати навіть те, чого не 
планував. Наприклад, ми 
купили адміністративний 
корпус „Полярону“. Пла-
нуємо зробити там сту-
дентський гуртожиток, 
бо нам не вистачає сту-
дентських місць. Ми на-
віть у такий складний час 
закупили, наприклад, цьо-
го року 800 комп’ютерів 
для навчального процесу, 
придбали інтерактивні до-
шки, тобто вклали багато 
коштів в інформатизацію 
навчального процесу.

Створено кооператив 
для спорудження жит-
лового будинку. Однак 
є люди, які почали відмов-
лятися від участі. Мабуть, 
вони потребують не жит-
ла, а покращення житло-
вих умов.

Я планую брати участь 
у найближчих виборах рек-
тора Політехніки. Якраз 
тому, що є дуже багато пла-
нів і задумів, є можливість 
реалізувати їх, є команда 
однодумців. Є багато ре-
чей, які треба продовжити, 
виконати і почати нові.

— Політехніка  завжди 
була потужним осередком 
освіти  й  науки.  А  тепер 
перетворилася ще й на ве-
личезну структуру. За час 
Вашого  керівництва  при-
єдналося чимало нових під-
розділів.  Мабуть,  є  охочі 
приєднуватися ще? Чи є ще 
ніші в підготовці фахівців, 
які університет планує за-
повнити?
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— На відміну від запла-
нованого Міністерством 
примусового укрупнення 
вишів, коли їх об’єднують 
за наказами, у нас усе відбу-
вається добровільно. Ми не 
плануємо приєднання ко-
леджів до Львівської полі-
техніки, вони звертаються 
до нас із власної ініціативи. 
Якщо коледж хоче приєд-
натися, ми зустрічаємось 
і говоримо з директором, 
зустрічаюся з колективом. 
Я нікому не обіцяю „золоті 
гори“. І зараз жоден із при-
єднаних коледжів не шко-
дує. Буде ще хтось охочий — 
будь ласка. Недавно до мене 
звернувся директор школи 
№ 62. Я йому порадив уві-
йти в структуру комплексу 
„Школа — Коледж — Уні-
верситет — Підприємство“, 
де вже є близько 30 шкіл. Він 
поспілкувався з його очіль-
ником Йосипом Хром’яком 
(директор ІППТ) і домо-
вилися про співпрацю. До 
речі, це дуже перспективна 
річ. Адже знаємо, що зараз 
рівень знань випускни-
ка школи недостатній для 
освоєння університетської 
програми. Тому ми охоче 
працюємо не лише зі львів-
ськими коледжами, а й да-
леко за межами Львова, на-
приклад, до нас приєднався 
Коломийський коледж. Ми 
створюємо інтегровані на-
вчальні плани, щоб випус-
кники коледжів мали мож-
ливість вступати на другий 
або третій курс університе-
ту. Це професійно орієнто-
вані студенти.

Життя не стоїть на 
місці, економіка розвива-
ється, одні спеціальності 
зникають, інші народжу-
ються. Ще років десять 
тому ІТ-спеціальностей 
не було, була електро-
нно-обчислювальна тех-
ніка, а зараз ці напрями 
підготовки надзвичайно 
популярні, іноді нам бра-
кує ліцензованого обсягу, 
щоб ми могли зарахувати 
всіх, хто хоче вступати на 
„комерцію“. У нас зараз 
хоч використовують назву 
„класичний університет“, 

чіткого поділу немає. Різ-
ниця між Політехнікою 
і Франковим університе-
том не така вже й велика. 
Хоч залишились якісь ха-
рактерні їм напрями, але 
є й інші: у Політехніці 
вже є цілий гуманітарний 
інститут, а в ЛНУ відкри-
лось багато технічних на-
прямів, бо таке життя.

Ми виконуємо держза-
мовлення за всіма напряма-
ми підготовки. Враховуючи 
ситуацію, яка є в нашому 
регіоні (промисловість досі 
в занепаді), деякі напрями 
на сьогодні виглядають ар-
хаїчними. Скажімо, елек-
тронне машинобудування 
ми трансформували під 
обладнання харчових тех-
нологій. Ми знайшли свою 
нішу. І студенти вступають 
туди, вони задоволені цим 
напрямом підготовки. На-
приклад, „Електрон“ пере-
профілював напрям своєї 
діяльності, тепер йому по-
трібні інші спеціалісти. І ця 
ситуація вимагає від вишів 
тримати руку на пульсі.

— Голова профспілки НАН 
України Анатолій Широков 
заявив, що  „фінансування  у 
2014 буде на рівні 2013 року — 
2,6 млрд. грн. Ми зверталися 
до уряду з проханням збільши-
ти бюджет академії мінімум 
на 300 – 400 млн., проте жод-
ного  збільшення  в  бюджеті 
на 2014 ми не побачили“. Як 
із фінансуванням науки По-
літехніки?
— Ситуація з фінансуван-
ням науки Політехніки 
змінилася — стало ще гір-
ше. Ми подавали на про-
довження держбюджетні 
теми, які закінчувалися 
2013 року. Однак бюдже-
том 2014 не передбачено 
їхнє фінансування. Позаяк 
у нас на цих темах працю-
вало близько 50 штатних 
працівників, наше головне 
завдання зараз — зберег-
ти кадровий потенціал. 
Це висококваліфіковані 
науковці. Серед них ве-
лика кількість молодих 
кандидатів наук, яких ми 
підготували. І зараз ска-

зати їм, щоб шукали собі 
роботу, — це для нас втра-
та наукового потенціалу. 
На сьогодні ми практично 
всіх цих людей „прила-
штували“, вони залиши-
лися працівниками Львів-
ської політехніки. Я все ж 
надіюся, що ситуація дуже 
скоро зміниться, таке не-
певне їхнє працевлашту-
вання довго не триватиме.

— З міжгалузевою лабора-
торією  ситуація теж  не-
певна?
— Ми думали, що до кінця 
2013 року побудуємо нау-
ковий центр, який відпо-
відатиме всім вимогам. Ми 
вже розібрали будівлю між 
11 корпусом і котельнею. 
Затверджено проект. На 
жаль, ми не змогли цього 
реалізувати через новий 
вид дефіциту: є гроші, 
є товар, але між ними є каз-
начейство. Та наука — це 
основна складова діяль-
ності будь-якого вишу, 
тим більше дослідниць-
кого, яким є Львівська по-
літехніка, тому ми будемо 
шукати можливості, щоб 
наукові дослідження роз-
вивалися, щоб був прак-
тичний результат. Ніколи 
ми не будемо чинити так: 
нема коштів — нема науки, 
ми будемо шукати гроші. 
Є ж не тільки бюджетні ко-
шти, ще є гранти, міжна-
родні програми, госпдого-
вірна тематика. Так що бу-
демо працювати. Думаю, 
ми свої позиції збережемо.

— Як  Політехніка  реалі-
зовує себе як дослідницький 
університет?
— У відповідному розпо-
рядженні уряду передба-
чено, що передовсім по-
трібно було зробити певні 
кроки на рівні держави. За 
ці роки держава нічого не 
робила. Наприклад, у доку-
ментах записано, що при-
міщення та території, які 
вивільнятиме Міноборони, 
віддавати Львівській полі-
техніці. Ми 5 років боремо-
ся за будь-яке приміщення 
чи ділянку землі, але навіть 

коли ті приміщення, на 
які ми претендуємо, є су-
цільними розвалинами, 
там і сторожів немає, ми 
систематично отримуємо 
відповіді, що дані об’єкти 
мають надзвичайно важли-
ве значення для обороно-
здатності України.

Хоча цього року по-
явилася перша ластівка 
щодо дослідницьких уні-
верситетів: нам дозволили 
в правилах прийому самим 
визначати профілюючі 
предмети на той чи інший 
напрям.

— Наша розмова виходить 
песимістична.
— Зовсім ні — оптимістич-
на. Головне — треба пра-
цювати. Я кажу на кожній 
нараді: що б не робилося 
у державі, ми маємо осно-
вне завдання — підготовка 
висококласних спеціаліс-
тів, які можуть працювати 
і в Україні, і за кордоном, 
що вони і роблять. Наші 
фахівці дуже високо ціну-
ються. Наші випускники 
працюють і в Силіконовій 
долині, і в Штатах, і в Ні-
меччині, і в Англії — всюди 
наші є. Оце нас надихає.

Я завжди оптиміст по 
натурі і буду ним незалеж-
но від того, як розвивати-
муться події. Але я б хотів, 
щоб політехніки були на-
лаштовані оптимістично. 
Тому що цього року нас 
нічого поганого не чекає. 
Головне — люди матимуть 
роботу, зарплату і, наді-
юсь, хороший настрій, бо 
без нього високих резуль-
татів роботи годі чекати. 
Є гарний анекдот: я з дуже 
гарним настроєм іду вран-
ці на роботу, з прекрасним 
настроєм повертаюся вве-
чері додому з роботи, але 
в оцей проміжок від 9 до 
18 години у мене такий по-
ганий настрій! Я сподіва-
юся, що наші люди будуть 
іти з хорошим настроєм на 
роботу, з хорошим настро-
єм працювати і з хорошим 
настроєм іти з роботи.

Тетяна ПАСОВИЧ
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плани“ тощо. У ВНС сьогодні понад 
570 (у 2010-му було 5) сертифікованих 
навчально-методичних комплексів із 
різних дисциплін. Найактивніший — 
ІНЕМ. Та процес наповнення сере-
довища триває. Доповідач „намалю-
вав“ схему технології ДН і взаємодії 
„дійових осіб“ (студент, викладач, 
ВНС, кафедра, ЦІЗ, деканат, ін.). Для 
втілення схеми належить розробити 
відповідні концепцію, положення, ре-
комендації, провести семінари і т. д.

Завідувач кафедри САПР Михай-
ло Лобур висловив низку критичних 
зауважень щодо ДН: чи це не надто 
абстрактні речі, де викладач у цій сис-
темі, чи можемо проводити віртуальні 
лекції, конференції, які є основними 
елементами навчання на дистанції?.. 
Як запевнив керівник Навчально-тех-
нічного центру мережевих технологій 
Політехніки Михайло Климаш, інфор-
маційно-телекомунікаційна система 
університету готова забезпечити будь-
які сервіси для підтримки процесу ДН. 

Позицію комісії з питань навчан-
ня озвучив її голова професор Орест 
Лозинський: для реалізації техноло-
гії ДН потрібна клопітка робота, на-
самперед розвиток ВНС, але не варто 
відразу „закидати“ туди всі напрями, 
дисципліни, тим більше, що для дея-
ких визначальним є саме лаборатор-
ний практикум: інженера не навчиш 
обслуговувати енергетичну систему 
віртуально, так само, як хірурга — 
оперувати. Ректор наголосив на пер-
спективі: не впроваджуємо ДН уже 
тепер, це процес, є „дорожня карта“ 
для всіх — важливо визначити ризики, 
готувати базу, передовсім наповнюва-
ти ВНС, при цьому „не втратити якість 
підготовки фахівців“.

Більше захистів
Діяльність спеціалізованих вчених рад 
у Політехніці за рік підсумував про-
ректор із наукової роботи Зорян Піх. 
У 2013-му в університеті функціону-
вало 18 рад, 16 з яких — на здобуття 
наукового ступеня доктора наук. Від-
буваються захисти робіт за 49 спеці-
альностями (за 39 є постійно діюча 
докторантура) у таких галузях наук, як 

хімічні, технічні, економічні, юридич-
ні науки й архітектура. Минулого року 
захищено 25 докторських, 149 канди-
датських дисертацій (що більше, ніж 
у 2012-му); 18 докторських і половина 
кандидатських — це роботи науковців 
Політехніки. Найактивнішими є СВР, 
де головують професори Богдан Ман-
дзій, Богдан Стадник, Олег Кузьмін, 
Юрій Рашкевич, Зіновій Бліхарський, 
Володимир Ортинський. За галузями 
наук захищені дисертації відповідають 
структурі та пріоритетним напрямам 
досліджень університету.

Про умови подбати, 
щоб добре працювати
Доповідаючи про стан охорони пра-
ці та пожежної безпеки у Політехніці 
й заходи щодо їх покращення, прорек-
тор Богдан Моркляник зокрема поін-
формував, що у 2013-му оновлено са-
нітарний паспорт вишу, продовжено 
термін ліцензії на право використо-
вувати для досліджень джерела іонізу-
ючого випромінювання, Політехніка 
вперше отримала й дозвіл на технічне 
обслуговування цих джерел власними 
силами, що сприятиме економії коштів. 
З актуальних турбот: монтаж контурів 
заземлення в деяких лабораторіях, са-
нітарний стан у 6-му навчальному кор-
пусі, приміщеннях технопарку тощо. 
До цього заступник голови Колегії та 
профкому студентів та аспірантів Юрій 
Баланюк додав проблему недотриман-
ня норм теплового режиму у навчаль-
ному корпусі ІЕПТ на Чупринки, 130, 
гуртожитку № 17, де також система-
тично вимикають воду.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

з головної зали

Дистанційне навчання — 
наразі на дистанції

коротко
Розпочалась реєстрація на  

зовнішнє незалежне оціню-
вання 2014 року. До участі 
в тестуваннях можна зголо
ситися до 5 березня 2014 року. 
Кожен учасник може зареє
струватися для проходження 
ЗНО максимум із чотирьох 
предметів. У разі необхідності 
майбутні абітурієнти можуть 
звернутися по допомогу до 
одного зі 176 пунктів реєстра
ції, відкритих в усіх регіонах 
України. З 13 січня почав пра
цювати такий пункт у Львів
ській політехніці за адресою 
вул. Карпінського, 2/4, кімн. 213.

Упродовж січня у Львівській 
політехніці проходить що-
річний конкурс на найкращих 
молодих науковців року на-
вчально-наукових інститутів 
університету. До претендентів 
на здобуття звання висувають 
такі вимоги: вік не повинен пе
ревищувати 35 років на момент 
завершення конкурсу; основне 
місце роботи — Націо нальний 
університет „Львівська полі
техніка“. Докладна інформа
ція у Положенні про конкурс 
(сайт „Наука“).

Триває реєстрація на Міжна-
родний чемпіонат комп’ю-
тер них талантів „Золотий 
Байт“. Через складну політичну 
ситуацію в Україні організа
тори (комп’ютерна академія 
„ШАГ“) вирішили продовжити 
термін подачі робіт до 20 січня 
2014 року. Конкурс проходить за 
підтримки Кабінету Міністрів 
та Міністерства освіти й науки 
України, Державного агентства 
з питань науки, інновацій та 
інформатизації.

У Національному університеті 
„Острозька академія“ прово-
дять конкурс на найкращий 
гімн для навчального закла-
ду. Про це повідомили в прес
службі управління освіти 
та науки Рівненської ОДА. 
Головна мета конкурсу — на
писати текст та музику офіцій
ної пісні академії. Студент чи 
творча група, які переможуть 
у конкурсі, отримають грошо
ву нагороду, а новостворений 
гімн звучатиме на всіх урочис
тостях в Острозькій академії.

За матеріалами інформагенцій
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нові ініціативи

З електронними відомостями 
зручніше
Вже рік у Львівській політехніці викладачі ІТРЕ 

та ІКНІ у модульний і сесійний період працюють 
за системою електронних відомостей, що значно 
спрощує як їхнє життя, так і роботу працівників 
деканатів. Виграють від неї і студенти.

Ініціатором такого ново-
введення можна вважати 
професора кафедри теле-
комунікацій ІТРЕ Маркі-
яна Павликевича. Запов-
нення вручну екзамена-
ційних відомостей йому 
ніколи не подобалося, 
тож, щоб спростити собі 
це „задоволення“, років 
з десять тому розробив 
базу даних у комп’ютері 
і кожного семестру вно-
сив туди списки студен-
тів, поточну й підсумкову 
успішність. Готові відо-
мості роздруковував, під-
писував і здавав у деканат:

— Мені так було зруч-
ніше, бо заповнити два 
примірники відомостей, 
не зробивши в них помил-
ки, було складно. Потім 
є етап перенесення того, 
що є на папері, у систему 
„Деканат“, тобто мето-
дист деканату, особливо 
наприкінці сесії, має дуже 
велике навантаження, зай-
маючись, по суті, непро-
дуктивною роботою. Торік 
у весняному семестрі цю 
практику ми поширили на 
весь інститут. Негативних 
відгуків від колег нема, 
тож у цьому семестрі вже 
всі сприйняли заповнення 
електронних відомостей 
як належне. Задоволені 
ними й працівники нашого 
деканату, бо це зняло з них 
багато роботи у пік наван-
таження.

Торік під час осіннього 
семестру на підставі роз-
порядження проректора 
Дмитра Федасюка такий 
експеримент розпочали 
на кафедрах телекомуні-
кацій (ІТРЕ) і програмно-
го забезпечення (ІКНІ). 

Відтак експеримент під 
орудою в. о. завідувача 
кафедри інформаційних 
систем та мереж ІКНІ, на-
чальника Центру інфор-
маційного забезпечення 
університету професора 
Павла Жежнича поши-
рили на ці два інститути 
загалом.

— Закордонні виші 
вже давно користують-
ся електронними відо-
мостями, — каже Павло 
Жежнич.— Ми ж досі пе-
реводимо багато паперу, 
нервів і часу на заповнен-
ня паперових відомостей, 
дані з яких потім ще ма-
ють потрапити в інсти-
тутську й університетську 
базу даних. Лише після 
того можна належним 
чином аналізувати й облі-
ковувати успішність сту-
дентів. При старій схемі 
паперового формування 
відомостей, як ми вже го-
ворили, все навантаження 
стосовно внесення даних 
про успішність студентів 
падає на працівників де-
канатів, адже вони, окрім 
усього іншого, мусять 
оперативно передати ін-
формацію щодо успіш-
ності в бухгалтерію для 
нарахування стипендій. 
Крім того, у цей напру-
жений час працівники 
деканату дуже обмежені 
в часі, тому іноді трапля-
лися прикрі випадки, коли 
через помилково внесені 
неправильні оцінки деякі 
студенти могли втрати-
ти стипендію. Електрон-
ні відомості дозволяють 
усунути ці незручності, 
спростити життя і викла-
дачам, і працівникам де-

канатів. І це зрозуміло, бо 
при старій схемі викладач 
змушений носити і заби-
рати в деканаті відомості 
після кожного модуля чи 
перед ним, перед іспитом 
і після нього. Нині ж він 
відносить відомість у де-
канат лише після сесії, 
роздрукувавши і підпи-
савши її, а з результатами 
модулів працівники де-
канатів за потреби озна-
йомлюються в системі 
„Деканат“.

— Тішить, що коле-
ги ставляться до впрова-
дження програми елек-
тронних відомостей дуже 
позитивно, — додає Мар-
кіян Йосипович. — Але 
тут маємо дві проблеми. 
Перша дуже принципова 
і стосується загалом усієї 
Політехніки (якщо пере-
йдемо повністю на цю 
систему) — впровадження 
електронного підпису. Це 
означає, що викладач, за-
кривши відомість, її вміст 
закріплює своїм електрон-
ним підписом і увійти 
у неї вже ніхто сторонній 
не зможе, до речі, і навіть 
він сам. Впровадження 
електронного підпису 
дуже захистило б викла-
дача і разом з тим по-
кладало б на нього повну 
відповідальність за оцін-
ки у відомості (хоча нині 
він теж відповідальний за 
чесність і об’єктивність 
оцінок). Цю проблему 
можна вирішити в самій 
Політехніці, однак її мо-
жуть не визнати зовнішні 
контролюючі органи, бо 
загальноукраїнської сис-
теми цифрового підпису 
наразі не існує. Інша про-
блема в тому, що не всі 
загальноосвітні кафедри 
готові до такого нововве-
дення, до того ж з різних 
причин. Зокрема, не ко-
жен викладач має вільний 

доступ до комп’ютера, 
щоб у будь-який зручний 
для нього час внести всі 
дані модулів та іспитів 
у програму. Тому назріло 
питання про захищений 
віддалений доступ (на-
приклад, із дому) до систе-
ми „Деканат“ через мережі 
загального доступу, ска-
жімо, через інтернет. Ця 
технологія добре відома 
як „віртуальна приватна 
мережа“. Такий експери-
мент ми вже проводили і, 
думаю, найближчим часом 
викладачі, які мають влас-
ні ноутбуки чи планшети, 
зможуть долучитися до 
програми. Варто заува-
жити, що впровадження 
електронних відомостей 
дуже до вподоби моло-
дому й мобільному поко-
лінню викладачів. Гадаю, 
разом із Павлом Іванови-
чем ми дистанційно забез-
печимо їм доступ до про-
грами вже під час другого 
модуля та зимової екзаме-
наційної сесії.

Як говорять автори 
програми, це нововве-
дення комусь дається лег-
ше, а комусь важче, хоча 
всі визнають: це річ дуже 
позитивна й потрібна. 
Важче, наприклад, адап-
туватися до неї старшо-
му поколінню. Наразі 
приєднання до програми 
є добровільне, хоча, ймо-
вірно, що з наступного 
навчального року, коли 
вона буде досконаліша, 
то стане обов’язкова для 
всіх інститутів. Більше 
того, працівники Центру 
інформаційного забезпе-
чення завжди охоче до-
помагають ініціативним 
кафедрам долучитися до 
цього процесу. Тож, як 
мовиться, зміни — не за 
горами.

Катерина ГРЕЧИН
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формула успіху

Щоб сонця в житті ставало більше
За минулий, 2013 рік, політех-

нік Остап Пона встиг виборо-
ти багато особистих перемог: во-
сени разом із групою науковців 
кафедри теплогазопостачання 
і вентиляції Інституту будівни-
цтва та інженерії довкілля він 
офіційно став одним із вина-
хідників, які отримали патент 
на корисну модель сонячного 
колектора, захистив дипломну 
магістерську роботу, а з 1 грудня 
став аспірантом своєї кафедри. 
У 71-ій СНТК, як і торік, Остапу 
дісталося друге місце. Але той 
крок, якого не вистачило до аб-
солютної перемоги, компенсу-
вав диплом за успіхи у Всеукра-
їнському конкурсі студентських 
наукових робіт.

Навіть назва об’єкта наукового за-
цікавлення Оста па — „сонячний 
колектор“, — у період стрімкого 
росту популярності ідей енерго-
ощаднеості та пропагування по 
всьому світу альтернативних дже-
рел енергії звучить цікаво. Ця уста-
новка збирає, зберігає та передає 
сонячне тепло безпосередньо до 
системи теплопостачання будинків 
приватного сектора, не перетворю-
ючи його в електричну енергію. На 
даху будинку або на його південно-
му боці встановлюється панель, що 
складається з трубочок, по яких на-
гріта сонцем вода потрапляє в спе-
ціальний бак-акумулятор, де нако-
пичується і надходить до системи 
гарячого водопостачання. Такий 
спосіб отримання тепла називаєть-
ся геліотермальною енергетикою.

Науковці кафедри ТГВ доцент 
Орест Возняк, асистенти Степан 
Шаповал, Мар’яна Касинець, Богдан 
Гулай та аспірант Остап Пона пра-
цюють над вдосконаленням якісних 
характеристик та здешевленням со-
нячного колектора.

За словами Остапа, у світі со-
нячні колектори різних типів для 
побутових потреб почали вико-
ристовувати у 50-х роках минулого 
століття. На початку ХХІ ст. їхня 
загальна площа у світі наближалася 
до 72 мільйонів квадратних метрів. 
Зрозуміло, що в тепліших краях, на-
віть на території Кримського пів-
острова, де інтенсивність випро-

мінювання нашої найближчої зірки 
більша, ефективність сонячних ко-
лекторів вища, ніж, скажімо, в нас, 
на Львівщині. Там вони можуть на-
грівати воду впродовж усього року. 
Тут — тільки в теплі місяці.

— На заході України сонячні ко-
лектори в новобудовах тепер вста-
новлюють дуже часто. Мені не раз до-
водилося бачити, як їх монтують та як 
уже працюють такі системи гарячого 
водопостачання, до яких зазвичай 
приєднують резервуари на 300 лі-
трів води. Влітку гарячою водою 
вони забезпечують будинок повніс-

тю. Господарі не затрачають коштів 
для оплати електроенергії чи газу. 
Взимку нагріти воду до +60 °С в на-
ших погодних умовах сонячний ко-
лектор не зможе. Тому його встанов-
люють у парі з додатковим джерелом 
тепла. Таким чином у холодні періо-
ди року за рахунок сонячного тепла 
вода нагрівається до 15 – 20 градусів, 
а догріває електричний водонагрівач 
або тепловий насос. Тож навіть узим-
ку якась економія коштів відбуваєть-
ся, — розповідає Остап.

На українському ринку є соняч-
ні колектори іноземного та вітчиз-
няного виробництва. В середньому 
вони коштують 5 тисяч гривень.

— За моїми підрахунками, для од-
ного будинку, в якому проживає п’ять 
осіб, потрібно встановити не один, 
а два-три колектори. Вкупі з додат-
ковим джерелом тепла та послуга-
ми фахівців, це обійдеться у чималу 
суму. Тому я вирішив використати 
для сонячного колектора дешевші 
матеріали. Зокрема, встановити по-
криття, яке виконує дві функції: кор-
пусу і теплопоглинача з мінімаль-
ними тепловими втратами. Такий 
колектор окупиться за 4 роки, а не за 
10, як дорожчі імпортовані прилади. 
Це і є тема моєї магістерської робо-
ти, — пояснює молодий науковець.

Про те, що вступатиме саме до 
Львівської політехніки, саме в ІБІД, 
а потім обере кафедру теплогазопос-
тачання і вентиляції Остап знав на-
перед: саме тут навчалася його мама, 
а поради батьків для хлопця важли-
ві. До того ж він керувався думкою, 
що встановлення та реконструкція 
систем опалення, нова вентиляція 
будуть потрібні людям завжди, тому 
робота у цій сфері для фахівця зна-
йдеться. Не шукати її, а залишатися 
в науці після закінчення магістрату-
ри хлопця підштовхнула цікавість.

— Енергія сонячного випроміню-
вання стає дуже популярною серед 
альтернативних відновлювальних 
джерел. Сонячні електростанції одна 

за одною з’являються й на території 
України. Позаминулого року така за-
працювала на Самбірщині, наступну 
планують створити в Яворівському 
районі. Років так через 10, думаю, 
кожен приватний будинок буде об-
ладнаний сонячними колекторами. 
Тож я вдячний Орестові Тарасови-
чу Возняку та Степанові Петровичу 
Шаповалу за те, що заохотили мене 
до дослідження цікавої наукової те-
матики. Часто проводжу в лаборато-
рії цілі дні, бо сонячний колектор на 
сьогодні є моїм найбільшим захоп-
ленням, — зізнається Остап.

Анна ГЕРИЧ

Встановлення та реконструкція систем опалення, 
нова вентиляція будуть потрібні людям завжди, 
тому робота у цій сфері для фахівця гарантована.
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СУСПІЛЬСТВО

До душі глядачам при-
пали вертепний гумор, 
гарна акторська гра Ар’єва-
Ірода, Бенюка-жида, ін. 
Емоційно зустрічали по-
пулярних останнім часом 
персонажів, як гопни-
ки-бики-тітушки, в яких 
„оплата почасова“, Мєнт, 
що наказує розійтись, бо 
„погано буде вам“, майда-
нівець із закликом „Банду 
геть!“, а також газовий ім-
ператор Цезар із трубою 
та Ірод, котрий наказує 
викрасти Європу, „…ро-
зігнать всіх і поставить 
йолку на крові!“. Врешті, 
добро, як ведеться на Різд-
во, взяло гору: Мєнт навер-
тається, солдати не хочуть 
йти „грудьми на брата“, не-
справедливого правителя 
скидають. Східний цар (Єв-
ген Нищук) проголошує:

Божий Син вже народився,
І весь світ перемінився!
Так, як було, вже не буде —
Того не допустять люди!

Замість звернення 
Президента до на-
роду на Майдані слу-
хали звернення на-
роду до Президента. 
Опозиційні політики 
бажали змін у країні, 
впевненості в собі. 
У святкові ніч і день 
на площі можна було 
побачити знані облич-
чя: Єгор Соболєв, Віктор 
Пинзеник… Завітала до 
України й Ребекка Гармс із 
Європарламенту, бо пере-
конана: „дальший розви-
ток Європейського Союзу, 
розвиток демократії, прав 
і свобод людини та право-
вої держави на всьому єв-
ропейському континенті 
вирішується також і тут, 
у Києві“ (з ін тер в’ю „Ні-
мецькій хвилі“).

Чужі нечужі
А от як звати того незна-
йомця, який у новорічну 
ніч охороняв сцену Єв-
ромайдану, я не знаю. 
Думаю, не дізнаюсь. І на-

вряд ще колись його по-
бачу. Але він — без сумні-
ву, одне з облич Майдану. 
Отож, цей чоловік (йому, 
мабуть, поза сорок) не був 
з рідними вдома, не сидів 
за столом і не пив шам-
панського; стояти на місці 
йому, може, було не зо-
всім комфортно (спиною 
до сцени; сирість пробира-
ла), але, як виглядало, саме 
такий варіант святкуван-
ня — пильнувати спокій 
тисяч чужих, але нечужих 
людей — був для нього 
найліпшим. Як каже моя 
подруга, Майдан розбудив 
в українських чоловіках 
інстинкт захисника, вони 
проявляють мужність. І це 
не може не подобатися.

Коли саме ти
Післясвятковий спад 
активності протестно-
го Майдану, періодичні 
побиття чи затриман-
ня його активістів, не-
вдоволеність громадян 
позицією „триголової“ 
політичної опозиції 

і т. д. — робити прогно-
зи в цій ситуації складно 
(хоч експерти намалювали 
кілька сценаріїв розвитку 
подій — від радикальних 
до інерційного, коли Єв-
ромайдан розсмокчеться 
сам собою). Та факти зали-
шаються фактами: за два 
останні місяці країна дуже 
змінилася; громадяни про-
демонстрували вміння са-
моорганізовуватися, неба-
жання миритись із неспра-
ведливістю і розуміння 
того, що „Євромайдан — 
це коли саме ти змінюєш 
світ“. У новому році все це 
залишається актуальним.

Ірина ШУТКА, 
Львів—Київ—Львів

замальовки з майдану

„Так, як було, вже не буде —  
того не допустять люди!“

m Закінчення. Початок на 3 с.

палітра

Індивідуальний погляд на сакральне
На католицьке Різдво в галереї „Пори року“ (вул. Вірменська, 23) 

відкрито виставку ікон „І світло світить у темряві“ — творчих 
позанавчальних робіт студентів ЛНАМу, а день перед тим — у галереї 
МО „Дзиґа“ — благодійну виставку-продаж Лева Скопа „Богородиця 
молиться за Україну“.

Представлені в „Порах року“ іко-
ни є не лише даниною українським 
традиціям, а й символічною со-
лідарністю зі студентами, що на 
Майдані. Ікона Марії Гораль „Бо 
син явився нам…“ — якраз і є най-
яскравішим мистецьким виражен-
ням цього: на заґрунтованій дошці 
за допомогою темпери художниця 
зобразила українську молодь у ви-
шиванках під заступництвом Бого-
родиці.

Учасники виставки — спонтан-
на група п’ятикурсників кафедри 
сакрального мистецтва ЛНАМу — 
Марія Приймич, Андрій Кульга-
вець, Гануся Михасюк, Марія-Віта 
Гораль, Софія Дорошенко, Наталя 
Гнатисько, Оксана Красій. Студен-
ти вирішили підійти до різдвяної 
теми з особистісної позиції, тому 
ікони мають не тільки національне 
забарвлення і є не тільки каноніч-
ними — композиційно вони часто 

новаторські й сучасні. Так Софія До-
рошенко у диптих „Обличчя Різдва“ 
вводить такий матеріал, як шматки 
дзеркала: ти дивишся на ікону — 
і бачиш себе в руках Ісуса.

Закінчення на 14 с. m
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наша історія

Українське суспільство  
переросло  
нинішню еліту
Січень — один зі знакових місяців у житті українського народу: 

22 січня 1918 року Центральна Рада IV Універсалом проголо-
сила самостійність України, а роком пізніше у цей же день Дирек-
торія УНР — Злуку всіх українських земель (західних і східних) 
в одну Українську державу. 3 січня 1919 року Українська Націо-
нальна Рада ухвалила постанову про возз’єднання ЗУНР з УНР…

Про історію та сьогодення розмов-
ляємо з доцентом Іваном Хомою та 
асистентом Ярославом Лисейком 
з кафедри історії України та етно-
комунікацій ІГСН.

— Панове, це ж був неабиякий шанс 
для України…
І. Х.: Сьогодні, живучи в незалежній 
державі, ми бачимо, як важко буду-
вати й зміцнювати свій суверенітет: 
тоді Центральна Рада за рік спро-
моглася зробити дуже важливий 
крок — проголосити незалежність 
України і то під тиском наступу 
більшовицьких військ на територію 
України в рамках першої російсько-
української війни. Думаю, якби не 
ці військові події, Центральна Рада 
продовжувала б курс на зміцнення 
автономії України у складі Росії. 
Перешкодило становленню Украї-
ни як самостійної та соборної дер-
жави й те, що еліта Західної Украї-
ни долучилася до державотворчого 
процесу аж через півтора року піс-
ля Великої України. Тобто процес 
об’єднання запізнився, тому нині ми 
вважаємо, що цим шансом справді 
ніхто не скористався, бо Акт Злуки 
став формальним об’єднанням, без 
інституційних складових. Їх тіль-
ки почали формувати, але в умовах 
постійних війн розвинути не встиг-
ли. Тож з поргляду тогочасних по-
дій український національних рух 
програв, але з погляду історії він 
виграв.

Я. Л.: Треба пам’ятати, що За-
хідна і Східна України впродовж 
століть жили в різних правових 
і соціально-економічних умовах. 
Та незважаючи на політичне різ-
ноголосся, різне бачення побудо-
ви держави, дві (тоді окремі) кра-
їни пішли на те, щоб об’єднатися 
і спільно будувати свою державу. 
Якщо ж говорити про майбутнє 
цього об’єднання, то часто історики 

акцентують увагу на тому, що воно 
не відбулося через ряд внутрішніх 
причин: незріла політична еліта, 
незріла нація. Та, на мою думку, 
ключові причини треба шукати 
в зовнішній обстановці того часу, 
адже ніхто не був зацікавлений у та-
кій державі як Україна. Втримати 
державу, коли наступають із півно-
чі, заходу й півдня було практично 
неможливо. Це все одно, що ново-
народженому дати зброю і сказати, 
щоб ішов захищати свою домівку. 
Крім цього, якщо у 1918 році Поль-
щу як державу підтримувала Ан-
танта, то Україну тоді міжнародна 
спільнота не визнала, і вона авто-
матично опинилася в таборі пере-
можених.

— У 1991 році ми дістали другий шанс, 
однак отримати повну незалежність 
від північного сусіда нам так і не вда-
лося донині.
Я. Л.: В 1991 році були зовсім інші 
реалії, адже прямої агресії проти 
держави не було. Та всередині краї-
ни було багато внутрішніх проблем, 
що теж утруднювало наповнення 
суверенітету потрібним змістом.

І. Х.: Тоді суспільство теж було 
не дуже сформоване. Згадаймо бере-
зень того року, коли на референду-
мі понад 70 відсотків українців ви-
словилися за суверенну українську 
радянську республіку у складі СРСР. 
За неповний рік, у грудневому ре-
ферендумі 90 відсотків населення 
кардинально змінило свою позицію, 
проголосувавши за незалежність 
України. А те, що у нас сьогодні від-
бувається, залежить як від волі пре-
зидента, так і олігархічної системи, 
яка на 80 відсотків визначає еконо-
міку сучасної України.

Я. Л.: Нині Україна стоїть пе-
ред вибором свого стратегічного 
партнера на майбутні роки. Всі ми 
розуміємо, що ним є Європа, бо її 

цінності нам близькі, з нею ми іс-
торично пов’язані. Влада теж розу-
міє, що позичені в Росії гроші треба 
віддавати вже через два роки. Тобто 
ситуація в нас не те що не поліп-
шиться, а ще більше поглибиться, 
а проблеми так чи інакше доведеться 
вирішувати. Звичайно, декому може 
видатися, що Євромайдан, який сто-
їть уже більше місяця, нічого в кра-
їні не змінив. Однак зміни є. Най-
важливіше, українці черговий раз 
задекларували себе як нація, тож 
будемо вірити, що все йтиме у бік 
позитивних змін.

— Ваші прогнози на найближче май-
бутнє України.
Я. Л.: Історики зазвичай майбутньо-
го не визначають, тому щось спрог-
нозувати складно. Погано, що влада 
недооцінює плани нашого східного 
сусіда. Мова йде не про наші сто-
сунки, мова йде про Україну у світо-
вому масштабі. Мені здається, що 
розгортається боротьба за Україну 
у світовому просторі. Західний світ 
зацікавлений у тому, щоб не віддати 
Україну Росії, бо тоді остання стає 
небезпечною для світу.

І. Х.: Сьогодні історики, полі-
тологи намагаються спрогнозува-
ти, змоделювати ситуацію, бо всі 
хочуть змін. Однак усякі прогнози 
є марні, бо точної відповіді ніхто не 
може знайти. Але ніколи ні в чому не 
треба розчаровуватися, бо те, що 
роблять на Єромайдані, цементує 
основи Української держави, її су-
веренітету і незалежності. Нинішні 
події показують, що суспільство вже 
давно переросло нинішню еліту, яка 
не розуміє того, що відбувається. Та 
я вірю, що в Україні позитивні змі-
ни таки відбудуться, питання лише 
в тому, коли.

Думки занотовувала  
Катерина ГРЕЧИН
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з редакційної пошти

„Я вважаю Софію Караффу-Корбут 
своїм Вчителем“
Так стверджує відомий львів-

ський скульптор, автор зна-
кових робіт не лише в Україні, 
але й по той бік Атлантики — 
Петро Кулик.

Нещодавно у Львові та Києві від-
булися презентації нової захоплю-
ючої розповіді Богдана Гориня про 
видатного українського графіка 
Софію Караффу-Корбут — пер-
шої з двох задуманих книг „Любов 
і творчість Софії Караффи-Кор-
бут“. У контексті життя і творчості 
майстрині згадується і її найближ-
че оточення, культурологічні події 
тодішнього Львова.

Тут доречно згадати одно-
го з учнів Софії Караффи-Кор-
бут — скульптора Петра Кулика, 
який цьогоріч, 7 липня 2013 року, 
майже непомітно відзначив своє 
80-річчя. Він відомий нам як ав-
тор пам’ятників козацькому ота-
манові Іванові Підкові: у Львові 
(1982 рік) — місті його підступ-
ної страти в 1578 році, в Черкасах 
(1987 рік) та в Каневі, урочищі 
Монастирок під Чернечою горою 
(2006 рік) — на місці його похован-
ня; пам’ятника князеві Василькові 
Теребовлянському (Тернопільщи-
на), Іванові Франкові (Канада), 
княгині Ользі та князю Володи-
миру (Чикаго, США), проектів та 
пам’ятників видатним діячам ви-
звольного руху та ін.

1945 року Петра Кулика разом 
із батьками, сестрами Марією та 
Наталією, братом Йосипом (бу-
дівничим церкви в Зарваниці, Тер-
нопільщина) виселили з рідних 
земель (с. Німстів, Любачівського 
повіту, Надсяння) у с. Скородинці 
під Чортковом (Тернопільщина). 
Двоє інших братів — Микола та 
Михайло перебували в лавах УПА. 
Після 1951 р. Микола опинився 
спершу в Баварії, а згодом — у Ка-
наді. Михайло приєднався до ньо-
го в 1960 році, відбувши тюремне 
ув’язнення в Польщі й виселення 
в надбалтійські терени. Згодом 
Микола Кулик спільно із колегами 
розпочав роботу над виданням Лі-
топису УПА.

Петра Кулика після закінчення 
Чернівецького художнього учили-
ща (1949 – 1952 рр.) відповідно до 
тогочасної політики „вимішування 
народів“ спрямували на Кучинський 
завод (Підмосков’я). Його скуль-
птурні роботи прикрашають готель 
„Україна“ та університет ім. М. Ло-
моносова (Москва).

У грудні 1954 р. молодий митець 
починає настирливо домагатися за-
кордонного паспорта для поїздки 
на зустріч із братом Михайлом, по-
грожуючи в разі відмови публічним 
протестом. Тож отримує право на 
таку поїздку, проте одразу після 
повернення його призвали на ар-
мійську службу в штрафному баталь-
йоні (Гаврілов Посад, Івановська об-
ласть, Росія).

Почалося нелегке, по-суті, тю-
ремне, життя, хоча співслуживці-
кримінальники ставилися до нього 
прихильно. Після семимісячного 
терміну комісія на чолі з полков-
ником М. Варнаковим встанови-
ла безпідставність проходження 
служби незасудженим Петром 
Куликом серед штрафників. Його 
перевели в не менш „привілейова-
ний“ будівельний батальйон (стан-
ція Лобня, м. Красная Поляна, 
Підмосков’я). Проте, зауваживши 

у підлеглого нахили до художньої 
творчості, командування частини 
залучає талановитого новобран-
ця до виконання різноманітних 
оформлювальних робіт.

Після повернення з армії Петро 
Кулик (за сприяння колись репре-
сованого режисера Панаса Карабі-
невича) в 1957 – 59 рр. продовжує 
творчу працю у Чортківському ра-
йонному будинку культури (роз-
писи будинку, декорації до вистав, 
скульптури Т. Шевченка, І. Фран-
ка), та через постійні доноси недо-
брозичливців переїжджає до Льво-
ва і влітку 1959 р. починає працю-
вати на Львівській скульптурній 
фабриці.

І саме тут 1960 р. доля знайо-
мить його зі Софією Караффою-
Корбут. Тоді мисткиня якраз готу-
вала до Києва свою творчу роботу 
„Піонерське літо“ (9 керамічних 
розписаних медальйонів-пластів). 
Молодий та амбітний скульптор, 
який добре відчував матеріал, зу-
мів успішно приготувати глиняну 
основу під розпис, що спеціаліс-
там фабрики ніяк не вдавалися. 
Софія Петрівна гідно оцінила 
таку винахідливість і наполягла 
на тому, щоб Петро продовжив 
навчання (спершу в Руднівській 
вечірній середній школі, а згодом 
у Львівському інституті приклад-
ного та декоративного мистецтва). 
Майстриня сама готувала його до 
вступних іспитів із композиції. Під 
час навчання Кулик постійно від-
чував її підтримку, а також увагу 
і доброзичливе ставлення Карла 
Звіринського та Данила Довбушин-
ського. До слова, ідею дипломної 
роботи „Мати Україна“ (Жовтанці 
Львівської обл., Скородинці Тер-
нопільської обл. та Парк культу-
ри ім. Б. Хмельницького, Львів, 
1966 р. — камінь, бетон, кольорове 
скло) теж схвалила Софія Караф-
фа-Корбут (на сьогодні збереглася 
лише львівська робота).

Орест ІВАХІВ, 
завідувач кафедри приладів 

точної механіки ІКТА Львівської 
політехніки, професор
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книжкова полиця

В історії українського народу перемог 
значно більше, ніж поразок
Минулого року 

в ТОВ „Дорадо-
Друк“ вийшла книжка 
Олександра Палія 
„25 перемог України“, 
в якій відомий історик 
і політолог популярно 
виклав історичні 
події, що справили 
найбільший вплив на 
світову, європейську 
та українську історію.

У своїй праці автор ак-
центує увагу на тому, 
що впродовж усіх сто-
літь поневолення Укра-
їни її справжню історію 
від народу приховували, 
і підручники, за якими 
її викладали в середній 
і вищій школі, насправді 
були „посібниками з при-
ховування історії“, бо „Як 
людина без пам’яті є ціл-
ком безпорадною, так 
і народ без історичної 
пам’яті є приреченим на 
повторення історичних 
помилок. Здавна вороги 
кожного народу намага-
ються не допустити до-
стовірного знання про 
історію, аби позбавити 
народ досвіду. Перед 
тим, як знищити народ, 
першою завжди вбивалася 
його пам’ять (…). Пам’ять 
про минуле допомагає 
людям глибше зрозуміти 
сучасність, усвідомити 
своє місце у світі, ясніше 
прогнозувати своє май-
бутнє“.

Історик наводить ци-
тату зі щоденника Олек-
сандра Довженка: „Украї-
на — єдина країна в світі, 
де не викладалася в уні-
верситетах історія цієї 
країни, де історія вважа-
лася чимось забороненим, 
ворожим і контрреволю-
ційним (…). Професорів 
заарештовували майже 
щороку, і студенти зна-
ли, що таке історія, що 

історія — це паспорт на 
загибель. Але що ж таке 
історія? Історія є рівно-
діюча всіх духовних сил 
і здібностей народу“.

За настановою нашо-
го Пророка Тараса Шев-
ченка, Олександр Палій 
ретельно вивчав усі мож-
ливі історичні джерела, 
не минаючи „ані титли, 
ніже тії коми“, і виклав 
українську історію укра-
їнськими очима у працях 
„Ключ до історії України“ 
(2005 р.), „Історія Украї-
ни“ (2010 р.), у численних 
наукових статтях і в попу-
лярному виданні „25 пере-
мог України“.

Адже досить посипати 
голови попелом і наріка-
ти на свою долю-неволю, 
бо „хтозна, чи лишилися б 
на світі чимало інших на-
родів, якби їм довелося 
пережити те, що й укра-
їнському“, — зазначає 
автор. Попри те, в укра-
їнській історії є героїчні 
сторінки і перемоги, які 
вплинули на цілі регіо-
ни, а іноді — й на все люд-
ство.

Зокрема розгром армії 
Дарія змінив історію всієї 
Європи та Азії. Ця перша 
велика перемога скіфів 
похитнула славу непере-
можної Перської імперії, 
що згодом призвело до її 
падіння, а скіфів в антич-
ні часи почали вважати 
найсильнішим народом 

у світі. Автор на основі 
історичних фактів дово-
дить, що історія Великої 
Скіфії є початком історії 
державності на території 
України.

Другою видатною пе-
ремогою наших предків 
історик вважає розгром 
на території нинішньої 
України армії Олександра 
Македонського, що було 
єдиною воєнною пораз-
кою цього видатного пол-
ководця.

Цікавими є розповіді 
про те, як вихідці з нашої 
землі зруйнували Римську 
імперію, розгромили „не-
розумних хозарів“, як від-
важні русичі підкорили 
Києву землі майбутньої 
Московії, як київський 
князь Володимир Вели-
кий узяв неприступну ві-
зантійську фортецю Хер-
сонес (в Україні це місто 
називалося Корсунь, нині 
на його місці стоїть Севас-
тополь), як протистояння 
з Руссю для всіх кочовиків 
закінчувалися поразкою 
або відходом з території 
нашої країни.

Влучними, дотепними 
і красномовними є на-
зви розділів книжки: „Як 
Довгорукий отримав по 
руках“, „Петро Сагай-
дачний: „туристичними 
маршрутами“ до Туреч-
чини і Криму“, „Хто спи-
нив загарбання Європи 
Османською імперією?“, 
„Січ у боротьбі з „Третім 
Римом“ (1604 – 1618 рр.)“, 
„Хто і як перетворив на 
„пилявчиків“ непере-
можну армію гордовитої 
шляхти?“ та інші.

О. Палій розповідає 
про визначні перемоги 
славних запорожців, про 
героїзм українців під час 
національно-визвольної 
боротьби 1917 – 1923 рр., 
за відновлення держав-

ності, неоціненний вклад 
у перемогу над гітлерів-
ськими окупантами під 
час Другої світової війни 
(„Без українського на-
роду війна закінчилася б 
на Тихому океані“) і аж 
до ролі України у розпаді 
СРСР.

„В історії українсько-
го народу значно більше 
перемог, ніж поразок. 
Інакше і не могло бути 
для народу, який заселив 
і зберіг за собою найбіль-
шу територію в Європі — 
і не де-небудь за полярним 
кругом чи в лісах і боло-
тах. А на землі, яка своїми 
багатствами, величиною 
та розташуванням здавна 
приваблювала ворогів“, — 
підсумовує автор.

Можливо, скепти-
ки сприймуть деякі по-
дії і їхнє трактування як 
романтичні мрії, але іс-
торик стверджує, що все 
перелічене — це досто-
вірні факти, визнані ака-
демічною наукою. Книж-
ку прочитати варто, щоб 
краще пізнати історію 
свого рідного краю, на-
писану не самодержавни-
ми чи компартійними бор-
зописцями, а українським 
істориком, сформованим 
в умовах Незалежності 
на підставі першоджерел, 
і перейнятися гордістю за 
свій народ та бажанням 
продовжити його звитяж-
ні традиції.

Коли історик писав цю 
книжку, він ще не знав, 
якими подіями закінчить-
ся 2013 рік. Зате ми зна-
ємо, що з перших днів 
Майдану Олександр Палій 
серед його активних учас-
ників, тож, очевидно, іс-
торична правда про наші 
перемоги матиме продов-
ження.

Ярослава ВЕЛИЧКО
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святкування

Коляди, вертепи 
та різдвяний настрій
Різдвяні свята цього року, зав-

дяки „визвольній“ боротьбі 
у державі, мали особливе настроє-
ве забарвлення: ялинки в багатьох 
містах України прикрашені синьо-
жовтими барвами, а центральна 
(київська) стала символом гро-
мадянсько-свідомого суспільства 
і новим „трендом“ на вітальних 
листівках; вертепи та коляди були 
„перелицьовані“ під сучасні дер-
жавні події.

Особливим стало й привітання із Різд-
вом для всього українства від Блажен-
нішого Святослава (Шевчука): „Сьогод-
ні українське суспільство вже вкотре 
у своїй історії засвідчує, що прагне бу-
дувати власне майбутнє на підвалинах 
християнської віри. Новонароджений 
Спаситель є сповненням надії всього 
людства на прихід Царства Божого — 
царства справедливості, миру і добра… 
У Різдві Христовому нехай наша три-
вога перетвориться на надію, розгу-
бленість і непевність — перемінить-
ся на дорогу до Господнього вертепу. 
У цей різдвяний день, коли, за слова-
ми ап. Павла, сила Божа проявляється 
в людській немочі (пор. ІІ Кор. 12, 9), 
наше відчуття безсилля перетворюєть-
ся на усвідомлення власної гідності…“.

Традиційне вертепне дійство на 
Різдво у Львові розпочалося у Му-
зеї народної архітектури та побуту 
„Шевченківський гай“, де відбувалася 
програма „У родинному колі“: коля-
дували творчі колективи міста, висту-
пали вертепи та демонстрували най-

різноманітніші різдвяні звізди. А вже 
8 січня традиційно центральними ву-
лицями міста пройшла „Святкова хода 
звіздарів“. Різдвяний настрій панував 
біля Оперного театру, де на спеціаль-
но встановленій сцені колядували 
різні фольклорні колективи, відбувся 
Фестиваль вертепів… У цей же день 
представники молодіжної організації 
„Пласт“ провели традиційну різдвя-
ну акцію „Пластова свічечка“. Плас-
това молодь проводила конкурси на 
найкращі різдвяні страви, костюми, 
звізди, а також із усіма львів’янами 
радісно та гучно прославляла Христа 
колядками. Різдвяний ярмарок провів 
етновечірку просто неба з виступами 
музичних гуртів, різноманітними 
конкурсами та народними забавами.

Особливою подією святкової про-
грами став хоровий флеш-моб „Львів 

колядує“. Всі охочі ра-
зом, як одна велика 
і міцна родина, заколя-
дували, привітавши до-
брих людей із Різдвом 
Христовим.

Святий вечір свят-
кували й у величному 
родинному колі на Май-
дані — із традиційними 
дванадцятьма стравами 
та кутею. А на Різдво 
з головної сцени зі свя-
тами всіх вітали коляда-
ми та вертепами.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

22 січня, у День соборнос-
ті України, береги Дніпра 
з’єднають „живим ланцю-
гом“. Учасників заходу закли
кають брати із собою гарний 
настрій, багато синьожовтої 
символіки. Групи, які уособ
люватимуть УНР та ЗУНР, ви
рушать назустріч одна одній, 
щоб об’єднатися посередині 
мосту Патона. Учасники „жи
вого ланцюга“ співатимуть 
Славень України, стрілецькі 
пісні тощо.

У Львові 20 січня відкриють 
книгарню імені Маркіяна 
Шашкевича (вул. Личаків-
ська, 22). Вона стане ще одним 
пам’ятником Маркіяну Шаш
кевичу у Львові, знаковим 
місцем, пов’язаним із іменем 
„Будителя українського духу“. 
У книгарні облаштують арт
галерею дитячої творчості. 

9 січня в с. Мошни Черкасько-
го району Черкаської області 
відкрили реконструйова-
ний музей Тараса Шевчен-
ка. Музей розташований у 
колишньому помешканні 
міщанина Нагановського, де 
під час своєї останньої по
дорожі в Україну в липні 1959 
року Тарас Шевченко провів 
кілька ночей після арешту в 
Прохорівці. Тож експозиція 
сформована так, щоб макси
мально відтворити той нелег
кий період у житті Шевченка, 
коли він востаннє перебував 
в Україні. Після проведення 
реставраційних робіт колиш
нє помешкання Нагановсько
го виглядає так, як у середині 
ХІХ століття. За часів Шевчен
ка це був заїжджий двір.

Минулого тижня у Львові на 
вул. Озаркевича, 4 на трети-
ну зруйнували пам’ятку архі-
тектури, що належить до на-
родної лічниці імені Андрея 
Шептицького. Як наголосив 
голова Львівської обласної 
організації Українського 
товариства охорони пам’яток 
історії та культури Андрій 
Салюк, зруйнований будинок 
є пам’яткою історії, оскільки 
звідси розпочиналася народ
на лічниця Шептицького.

За матеріалами інформагенцій
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„Творчість — це недоспані ночі 
і відпрошування з роботи“, — зізнався 
автор триптиху „Різдво Христове“ Ан-
дрій Кульгавець своєму другові, який 
завітав на виставку подивитися його 
твори. Всі митці вклали в ікони душу 
і власне бачення віри — кожна робота 
інша, впізнавана, притягує своєю енер-
гетикою.

Виставка-продаж Лева Скопа „Бо-
городиця молиться за Україну“ — це 
365 ликів Діви Марії, мальованих на ко-
жен день року на ґонтах, які покривали 

дах церкви святого Юрія, що в Дрого-
бичі. Доволі подібні, хоч і невловимо 
різні в деталях, настроях, вони йдуть 
по периметру стіни галереї як захис-
ний частокіл від зла. Деяких дощечок 
у ньому уже й нема — ікони придбали 
(ціна — трохи більше 350 грн.) відві-
дувачі виставки. Гроші, виручені за 
продаж, підуть на лікування дітей, 
хворих на муковісцидоз.

Обидві експозиції ще відкриті: сту-
дентська — до Йордану, а дзиґівська — 
до 24 січня.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Індивідуальний погляд 
на сакральне

m Закінчення. Початок на 9 с.

прем’єра

Балет для малих і великих
Полюбити балет змусить вас, 

незалежно від віку, нова по-
становка у Львівському національ-
ному театрі опери та балету імені 
С. Крушельницької за мотивами 
казки братів Грімм „Білосніжка та 
семеро гномів“. Музика — поль-
ського композитора Богдана Пав-
ловського, лібрето написав балет-
мейстер-постановник, заслужений 
артист України Ігор Храмов.

Входження у чарівний світ краси і, як 
протиставлення, потворності, насам-
перед моральної — заздрості, гніву, під-
ступності розпочинається з перших же 
сцен балету: темний таємничий і зло-
вісний ліс змінюється розкошами палацу 
і природи довкола нього, танці чорних 
кішок із дзеркалами — на легкі па ба-
лерин у кольорових спідничках. Додає 

динаміки й музика — то тривожна, то 
безтурботно-грайлива. І попри те, що 
сюжет звично відомий — мачуха, яка 
намагається за будь-яку ціну позбутися 
ні в чому не винної, але милої і гарної 
(ось у цьому — й вина) пасербиці, про-
те добро і щире кохання, як відомо, пе-
ремагають зло — так ось, не зважаючи 
на це, дивитись ту виставу було цікаво 
і приємно. Є інтрига. Звукова, хорео-
графічна, емоційна. Діти-глядачі навіть 
планшетки повідкладали і забули про 
однойменний диснеївський мультик — 
підсміювались із кумедних і добродуш-
них гномів, переживали за Білосніжку, 
ахали, побачивши лісових чудовиськ 
і дуже переконливу відьму, а насамкі-
нець — щиро і бурхливо аплодували.

Ритмічну й різноманітну музику 
Богдана Павловського, яка дає харак-
теристику персонажам, гармонійно 

допов нюють візуальні рішен-
ня художника-постановника 
Ярослава Бриня (задіяні і но-
вітні технології — проекту-
вання зображень на екран, 
спец ефекти) і художника кос-
тюмів Жанни Малецької. Лю-
бов і тепло, з якими продуму-
валась кожна деталь на сцені 
(до речі, у постановці задіяна 
вся балетна трупа), не будуть 
зайвими для всіх у цей зимовий 
час ще незавершених святку-
вань — балет „Білосніжка та 
семеро гномів“ розрахований 
на сімейний перегляд.

коротко
Вокальна формація „Піккар-

дійська терція“, співачка 
Оксана Муха, скрипаль 
Олександр Божик та оркестр 
„Бравіссімо“ презентували 
святкову концертну програ-
му „Різдво в Опері“. Концерт 
відбувся на Старий Новий рік, 
14 січня, у Національному теа
трі опери та балету ім. С. Кру
шельницької. Піккардійці 
колядували здебільшого 
українською, виконували 
разом із Оксаною Мухою як 
традиційні коляди, так і ав
торські різдвяні пісні.

Український фільм „Параджа-
нов“ не потрапив у довгий 
список претендентів на здо-
буття престижної кінопремії 
„Оскар“. У нього в номінації 
„Фільм іноземною мовою“ 
увійшли „Омар“ (Палестина), 
„Два життя“ (Німеччина), „По
лювання“ (Данія), „Великий 
майстер“ (Гонконг), „Товстий 
зошит“ (Угорщина), „Велика 
краса“ (Італія), „Розімкнуте 
коло“ (Бельгія), „Зникле зо
браження“ (Камбоджа) і „Ви
падок з життя збирача за
ліза“ (Боснія і Герцеговина). 
Шотлист із 5 номінантів, які 
змагатимуться за отримання 
„Оскара“, оголосять 16 січня.

Музей народної архітектури 
та побуту у Львові в 2014 році 
продовжить реалізацію про-
ектів за грантами ЮНЕСКО та 
норвезького уряду. Отри
мавши підтвердження про 
продовження співпраці, музей 
планує залучити партнерів із 
Білорусі і привезти ще один 
об’єкт (останнє придбання 
музею — хата із села Рівня). 
Також буде продовжена спів
праця з польськими колегами.

У Національному музеї 
у Львові ім. А. Шептицького 
відбулася презентація книги 
„Михайло Пигель (схимонах 
Мар’ян). Сторінки життя. 
Спогади та документи“. Ця 
книга — збірка спогадів про 
музейника, реставратора, 
іконописця, головного хра
нителя мистецьких збірок 
цього музею. Видання озна
йомить широке коло читачів 
з непересічною особистістю.

За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

Туристично-музичні мрії Андрія Стахіва
З трьох років, почувши пісню, він ходив і співав 

її цілий день. Тепер слухає закордонний рок, 
грає на бандурі, гітарі і мріє побачити себе на 
сцені великої Опери, коли багато публіки… Поза 
тим Андрій Стахів — студент четвертого курсу 
економічного відділення напряму „Організація 
обслуговування туристів“ Технологічного коледжу 
Львівської політехніки.

— Творча біографія роз-
почалась у класі четвер-
тому, — розповідає хло-
пець, — коли, послухав-
ши виступ у школі Тетяни 
Шаленко, керівника ка-
пели хлопців-бандурис-
тів „Гамалія“, записався 
на бандуру. Хоч тоді для 
мене цікавими були всі 
секції — і бокс, і карате — 
ходив, набридало, кидав. 
Бандура ж захопила — ін-
струмент, якого досі не 
бачив. Звичайно, спочат-
ку ми грали гами, звикали 
до інструментів, які були 
через наш незначний зріст 
також малі. На генераль-
ній репетиції займались 
усі разом, зі старшими: 
якщо забував слова, то 
вони, сидячи на підвищен-
ні над нами, нагадували їх 
і давали щигля. Олесь Ко-
валь, який тепер є знаним 
виконавцем на лірі, заграв 
для мене „Ти втретє цього 
літа зацвітеш“ — це було 
надзвичайно, тим більше, 
що я цю пісню чув уперше.

У п’ятому класі ста-
лася кумедна історія: 
мама пішла до викладачів 
з’ясовувати, як я вчуся, 
а вчитель математики їй 
каже, що все добре, учень 
здібний, але „співає на 
уроках — сидить і щось 
собі мугикає, вистукує…“.

— Завдяки  чому  бандура 
витіснила  всі  решта  сек-
ційні спроби й захоплення?
— Мабуть, завдяки ат-
мосфері на заняттях, за-
вдяки звукам, які можна 
„витиснути“ з цього ін-
струмента — хлопці гра-
ли „Металл іку“, рок-пісні 
інших гуртів. Згодом по-

чалися поїздки — щороку 
у травні ми їздили до Ялти, 
не раз були в Чернігові, 
побували у Дніпродзер-
жинську. В Чернігові нас 
дуже гарно приймали, все 
дійство відбувалося на іс-
торичному валу — там мер 
дуже підтримує бандурну 
культуру, він був присут-
ній на всіх конкурсах. Я ра-
зом із другом-одноклас-
ником Олегом Шишкіним 
став лауреатом другої пре-
мії. У Ялті нас поселили 
у келіях катедри — слухали 
орґан, який грав над нами. 
Поїздка до Дніпродзер-
жинська — це моя перша 
поїздка на Схід. Ми жили 
в отця Сапеляка. Коли сто-
яли за лаштунками, місцеві 
танцюристи нас запитали: 
„А что это за такая большая 
балалайка?“. Опісля ж на-
шого виступу зала аплоду-
вала стоячи.

— На  сцену  виходити  не 
страшно?
— Страшно — трясуться 
коліна. Переборюю себе, 
розумію, що треба й нема 
ради. Але глядачі своїми 
оплесками й емоціями за-
ряджають тебе на сто від-
сотків — вертають тобі те, 
що ти віддав.

— Не пробували податись 
на  якийсь  конкурс,  типу 
„Х-Фактор“, „Україна має 
талант“?
— Мені пропонували, але 
йти соромитися на всю 
країну не бажаю — маю 
ще не такий голос, який би 
хотів мати — коли чую 
його в аудіозаписах, то 
втікати хочеться з кімна-
ти. Звичайно, я не проти 

визнання свого таланту, 
але бачу, як виступають 
інші, і страх каже „ні“.

Зате на першому курсі 
мене як єдиного представ-
ника коледжу запросили на 
конкурс ІЕПТ ім. В. Чорно-
вола — там я здобув друге 
місце. Потім почалися ви-
ступи в коледжі, на різні 
свята. Торік восени брав 
участь у Молодіжному 
фестивалі української ту-
ристичної пісні „Бабине 
літо“. Треба було вико-
нувати авторську пісню. 
Сусідка з протилежного 
будинку пише гарні вірші, 
тож вона мені допомогла 
з текстом, музику до ньо-
го писав уже сам. Отож, 
ми з одногрупницею за 
виконання народної пісні 
отримали перше місце, а за 
авторську я здобув звання 
„Парубок Розточчя“.

— З того, що я чула у Ва-
шому виконанні на конкурсі 
„1+1“, роблю висновок, що 
Вам більше до душі лірика…
— Можливо, виконуючи 
ліричні пісні, я вкладаю 
в них більше почуттів — 
як ті, що наявні в тексті, 
так і власні.

— Коли у Вашому житті 
з’явилась гітара?
— Наприкінці першого 
курсу знайомий показав 

мені найпростіші акорди. 
Згодом я наскладав гроші 
зі стипендії і купив. Каза-
ли, що після бандури гра-
ти на гітарі легко — дій-
сно, я її освоїв за три дні. 
Останніми часами тяжів 
більше до гітари, проте 
тепер — суто навчання, 
бо останній курс. Спер-
шу мушу здобути базову 
освіту, а потім думатиму 
про музичну — шукатиму 
викладача з вокалу, щоб 
займатись індивідуально.

Планую продовжува-
ти навчання, але оскільки 
воно платне, то, може, че-
рез те, що вчив у коледжі 
польську мову, подамся до 
Польщі: там, якщо добре 
вчишся, можна отримувати 
стипендію. Згодом хотіло-
ся б працювати не в турис-
тичній фірмі, а в готелі, де 
більше спілкування з клі-
єнтами. Хотілося б мати 
і свій готель, відповідно до 
стандартів готельного гос-
подарства, але з власними 
родзинками.

— Хоча  б  одну  розкрийте 
для нас.
— Мені подобаються го-
телі (самі будівлі, ззовні 
і всередині) у стилі рене-
сансу. Саме таким і був би 
мій готель.

Наталя ЯЦЕНКО
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пісенна спадщина

Ритми українського танго —  
понад часом і простором
Кажуть, нове — це добре забуте старе. І це помітно: ретро у всіх його проявах 

сьогодні набирає нового забарвлення, звучання у поєднанні з сучасністю. 
Українське танго Богдана Весоловського, яке належить до золотого фонду світової 
музики, а його популярність, актуальність не підвладні часові, є одним зі зразків 
того, як давнє стає модним і гармоніює із шаленими ритмами сучасності.

Богдан Весоловський увірвався 
в музичний світ своїм танго „При-
йде ще час“. Осінь 1937 року стала 
своєрідним індикатором його по-
пулярності. Адже саме вихід у світ 
видруку нот і тексту цієї естрадної 
пісні відкрили автора популярного 
тоді танго (було у всіх „на слуху“, 
прикрашало концерти, студентські 
забави…) — 22-річного стриянина, 
студента права Львівського універ-
ситету, учня Вищого музичного ін-
ституту ім. Миколи Лисенка, учас-
ника популярної на той час моло-
діжної „Капели Яблонського“.

Вже перші композиторські на-
працювання принесли йому славу 
та впізнавання на вулицях; його 
пісні „Прийде ще час“, „Ти і твої 
чорні очі“, „Усміх“ набирали щораз 
більшої популярності… Та 1938 рік 
вніс свої корективи у життя всього 
українства, політичні переслідуван-
ня змусили й молодого композито-
ра покинути рідні землі. На чужині 
минуло його життя: у Відні захистив 
докторську дисертацію і розпочав 
трудову діяльність, продовжив-

ши її в Канаді, де прожив до самої 
смерті (помер у Монреалі 1971 р.).

Та змінюючи країни, він зберіг 
відданість українській музиці. Пі-
сенна спадщина Весоловського на-
раховує понад сотню відомих серед 
всього світового українства ком-
позицій у ритмі танго, фокстроту, 
легкого вальсу. Та свій відбиток на 
творчості залишила й міграція — 
„Лети, тужлива пісне“ (своєрідний 
гімн української повоєнної емігра-
ції в Канаді), „Чар карпатських гір“ 
(гімн красі клаптика рідної землі)…

Пісенний доробок Богдана Весо-
ловського, хоч і в неповному обсязі, 
ніколи не забували в Україні. Пісні, 
що він написав у 30-х роках у Льво-
ві та своєму рідному Стрию, завжди 
звучали, усно передавалися через 
покоління, стали незамінними на 
родинних святах.

— На українське танго треба ди-
витися в європейському контексті, 
бо взагалі чогось такого, що дуже би 
вирізняло саме українське танго, — 
нема. Спочатку було аргентинське 
танго, а в 20-ті роки з’являється 
ліричне танго — танго-пісня, яке 
стало дуже популярним у Львові, — 
розповів відомий поет, композитор, 
дослідник і поціновувач творчості 
Богдана Весоловського, доцент 
кафедри теорії музики Львівської 
національної музичної академії 
ім. М. Лисенка Олександр Зелін-
ський. — У ті часи на Східній Укра-
їні відбувалися інші процеси, а тут, 
у більш вільній атмосфері, культура 
ліричного танго добре „вмостилася“ 
і поєдналася з українським етносом. 
Та, як казав майстер українського 
танго, композитор Євген Козак, на-
справді танго загальноєвропейське 
в одному ритмі, але особливість 
українського — у ліричності, а в кра-
щих зразках — ідеальне накладання 
українського слова, забарвленого 
етнічними ознаками, зворотами 
на музику. От, наприклад, у Богда-
на Весоловського: „подай ручень-

ку і до серденька притули…“ — це 
вже відразу видно українськість, 
хоч гармонія загальноєвропейська, 
але змістове, текстове забарвлення 
створює український характер. І та-
ких прикладів безліч.

Як наголосив мій співрозмов-
ник, Богдан Весоловський не був 
„першовідкривачем“ українського 
танго. Старшими від нього були Єв-
ген Козак, Володимир Балтарович, 
Анатолій Кос-Анатольський — вони 
перші писали таку музику. Весолов-
ський теж рано почав писати, але він 
вже влився у цей струмінь. Феномен 
його полягає у тому, що він писав 
тільки естрадну музику, хоч у нього 
були й сильні романси в академіч-
ному стилі на слова Т. Шевченка, 
П. Тичини.

Ретромузика в кожного наро-
ду шанується, за кордоном — осо-
бливо. В Україні вона тривалий час 
була під негласною забороною, біль-
шість авторів змушені були виїхати 
за кордон, а ті, хто залишалися тут, 
добровільно відмовлялися від цієї 
творчості.

— Я вперше почув „Прийде ще 
час“, навчаючись в університеті і, 
не знаючи автора, ввів його в репер-
туар оркестру: ми виконували її як 
народну. Вже пізніше довідався про 
авторство. Але загалом та музика 
„вибухнула“ у Львові аж у часи „пе-
ребудови“. От тоді ансамбль „Львів-
ське ретро“ (до діяльності якого я мав 
причетність) виконував ці пісні. Він 
недовго проіснував, але дав поштовх 
до відродження ретро, — наголосив 
музикознавець. — Зараз є багато 
молодих колективів, що культиву-
ють давню музику, але це не бум, бо 
нема зацікавлення на загальнодер-
жавному рівні, її не популяризують. 
Є молодь, яка плекає різну музику 
30-х років, але це все тримається 
лише на ентузіазмі окремих людей.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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Кросворд
Горизонтально:
5. Білий цупкий папір для креслення, малювання. 
6. Політична й економічна межа держави. 9. Ліки в 
алхіміків, які нібито допомагають від усіх хвороб. 
11. Гірська порода, яку використовують для виго-
товлення пам’ятників, як облицювальний матеріал. 
12. Назва царя Стародавнього Єгипту. 16. Час, від-
ведений для доповіді, виступу. 18. Велосипед з навіс-
ним мотором. 19. Триярусна корона Папи римського. 
20. Металева зброя для ближнього бою, яку надягають 
на пальці та затискають у долоні. 21. Колишня наз-
ва Донецька. 24. Відомий прем’єр-міністр Індії ХХ 
століття. 26. Частка у виробництві і збуті продук-
ції, визначена для кожного учасника монополістич-
ного об’єднання. 27. Пора, впродовж якої, залежно 
від місцевих кліматичних умов можливе судноплав-
ство. 30. Сорт французького гострого сиру. 33. Опера 
Ж. Бізе. 34. Спортивний інвентар для тенісу. 35. Спор-
тивний наркотик. 36. Столиця Куби.

Вертикально: 
1. Овочі, каші, макарони як додаток до м’ясних, рибних 
страв. 2. Наповнене водою штучне річище. 3. Віршо-
вана строфа, яка складається з 14 рядків. 4. Струмінь 
води, що б’є вгору або витікає під тиском; водограй. 
7. Пристрій, на якому смажать м’ясо на відкритому роз-
жареному вугіллі. 8. Казкова істота, що має кілька го-
лів, може літати та вміє видихати полум’я зі своєї пащі. 
10. Музична композиція, що складається з кількох по-
пулярних та впізнаваних мелодій, які чергуються одна 
з одною. 13. Порода собак, яких називають гірськими 
рятувальниками. 14. Найпростіша одноклітинна тва-
рина, що живе в прісних і солоних водах. 15. Наповне-
ний порохом паперовий снаряд, що використовується 
для феєрверків. 17. Металева пластина, яку прибивають 

до копита коня. 22. Пристрій, за допомогою якого ви-
готовляють однакові деталі, вироби при їх серійному 
виробництві. 23. Короткий патрубок з різьбою на кін-
цях, яким з’єднують між собою труби. 25. Настоятель 
православного монастиря. 28. Пішохідна прогулянка з 
гігієнічною і лікувальною метою. 29. Видатні природні 
здібності людини. 31. Місто-порт у Болгарії. 32. При-
стрій, поверхня якого відбиває або вбирає випроміню-
вання різних видів енергії з метою захисту людини. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
19 січня — Богоявлення 
Господнє (Водохреща).
22 січня — День соборності 
України.

Пам’ятні дати
17.01.1869 — народився Іван 
Труш, відомий український 
живописець i художній 
критик.
17.01.1901 — iнтронiзацiя 
Андрея Шептицького на 
Галицького митрополита.
17.01.1921 — у Вiднi відкрито 
Український Вiльний Уні
верситет.
18.01.1944 — помер Микола 
Самокиш, український ху
дожникбаталіст
19.01.1912 — народився Го
лова Проводу ОУН Ярослав 
Стецько.
19.01.1939 — у концтаборі 

загинув Михайло Драй
Хмара, український поет 
i літературознавець.
19.01.1959 — помер Олек
сандр Носалевич, україн
ський співак, соліст про
відних театрів Європи.
20.01.1884 — народився 
Іван ФещенкоЧопівський, 
визначний металург, автор 
об’ємного твору „Метало
знавство“, громадський 
і політичний діяч, міністр 
промисловості і торгівлі 
в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i 
есеїст Євген Маланюк.
21.01.1859 — народився 
Степан СмальСтоцький, 
український мовознавець 
і культурноосвітній діяч.
21.01.1990 — Народний Рух 
України організував живий 

ланцюг між Києвом і Льво
вом „Українська земля“.
22.01.1775 — народився Ан
дре Марі Ампер, французь
кий фізик і математик.
22.01.1803 — помер Кирило 
Розумовський, останній об
раний гетьман України.
22.01.1918 — Центральна 
Рада IV Універсалом на Софій
ській площі в Києві проголо
сила самостійність України.
22.01.1919 — Директорія 
УНР проголосила Злуку всіх 
українських земель в одну 
Українську державу.
22.01.1920 — померла Ната
лія Кобринська, українська 
письменниця.
23.01.1921 — підступно вби
то видатного українського 
композитора Миколу Леон
товича.

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 40
Горизонтально: 2. Ліс. 4. Легат. 
7. Нота. 8. Агат. 9. „Чародійка“. 
11. Юхта. 12. Удар. 14. Юнг. 
16. Тарзан. 19. Різдво. 22. Непал. 
25. Сон. 27. Історик. 28. „Алхімік“. 
32. Флюгер. 34. Адідас. 36. Образ. 
37. Ритон. 38. Трюмо. 39. Остап. 
40. Бір. 42. Ріг. 43. Аїр. 44. Ага. 
46. Ламінарія. 49. Тютюн. 51. Клінч. 
52. Ара. 53. Ікс. 55. Ама. 58. Ангара. 
60. „Індіана“. 62. Педант. 64. Янус. 
65. Діор. 66. Стенд. 67. Тріполі. 
68. Адепт. 69. Цейтнот.
Вертикально: 1. Сніг. 2. Лекало. 
3. Сафарі. 5. Моцарт. 6. Каскад. 
10. Джин. 11. Юта. 13. Рів. 
14. ЮНЕСКО. 15. Гранат. 17. Робот. 
18. Ан. 20. Іл. 21. Дефіс. 23. По. 
24. Ескалатор. 26. Мініатюра. 
29. Пролог. 30. Піротехнік. 
31. Мазепа. 33. Генерал. 35. Істерія. 
41. Іпотека. 45. Ганімед. 47. Акафіст. 
48. Іраваді. 50. Наган. 51. Кашпо. 
53. Інд. 54. СКА. 56. Ґніт. 57. Сніп. 
59. Ряд. 61. Іспит. 63. Ера.
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Колектив Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Національного університету „Львів-
ська політехніка“ висловлює глибоке і щире 
співчуття завідувачу кафедри будівельного 
виробництва, доктору технічних наук, про-
фесору Мирославу Андрійовичу Саницькому 
з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив кафедри обліку та аналізу Інсти-
туту економіки та менеджменту Національ-
ного університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щирі співчуття доценту кафед-
ри Марії Миколаївні Нашкерській з приводу 
тяжкої втрати — смерті її матері

Ірини Іванівни.

Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ 
Львівської політехніки висловлює щире 
співчуття Роману і Павлу Процівим з при-
воду важкої втрати — передчасної смерті 
їхнього батька

Володимира.

Національний університет 
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад 

науковопедагогічних працівників кафедр:

• деталей машин — доцент (1);
•  дизайну та основ архітекту-

ри — професор (1);
•  економіки підприємства та ін-

вестицій — доцент (1);
• іноземних мов — доцент (3);
•   менеджменту організацій — 

доцент (1);
•  мостів та будівельної механі-

ки — доцент (2);
•  реставрації та реконструкції 

архітектурних комплексів — 
доцент (1);

•  теоретичної та прикладної 
економіки — доцент (1);

•  української мови — старший 
викладач (2);

•  хімічної технології переробки 
нафти та газу — доцент (1).

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий 
листок обліку кадрів з фото-
графією, автобіографію, копії 
документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і ви-
находів, завірених за встанов-
леним порядком.

Термін подання докумен-
тів на конкурс — місяць з дня 
опублікування оголошення 
в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я 
ректора Національного університету „Львівська політехні-

ка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.
Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

Національний університет 
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад 

директорів коледжів Національного 
університету „Львівська політехніка“:

•  технологічного (м. Львів);
•  техніко-економічного  

(м. Львів);
•  автомобільно-дорожнього  

(м. Львів);
•  Золочівського (м. Золочів).

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий лис-
ток обліку кадрів з фотографією, 
автобіографію, копію паспорта, 
копії документів про вищу осві-
ту, наукові ступені і вчені зван-
ня, список друкованих праць 

і винаходів, завірених за вста-
новленим порядком.

До участі у конкурсі допуска-
ються громадяни України, котрі 
вільно володіють українською 
мовою, мають вищу освіту, від-
повідну підготовку та стаж пе-
дагогічної роботи у вищих нав-
чальних закладах відповідного 
профілю не менше 5 років.

Термін подання докумен-
тів на конкурс — місяць з дня 
опублікування оголошення 
в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректо-
ра Національного університету „Львівська політехніка“ за адре-

сою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.
Ректорат

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений диплом ВК № 26099748, виданий 
Національним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Шпирки Ірини Федорівни;
утрачену залікову книжку № 12095, видану 
Національним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Красія Івана Васильовича;
утрачену залікову книжку № 12111, видану 
Національним лісотехнічним університе
том України на ім’я Ульмера Богдана Ярос
лавовича;
утрачену залікову книжку № 12096, видану 
Національним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Кушмарока Артура Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Гнири Оксани Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Націо
нальним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Бобешка Назарія Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Кравчишин Лесі Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Кваснікевич Уляни Іванівни;
утрачений студентський квиток № 08927281, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Чайковської 
Тетяни Едуардівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Дубас Катерини Дмитрівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Алексієнко Яни Воло
димирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шитікова Назарія Ві
талійовича.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри механіки та ав-
томатизації машинобудування 
Інституту інженерної механіки та 
транспорту Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ 
щиросердечно вітає з ювілеєм — 80-ти річчям до-
цента кафедри, кандидата технічних наук

В’ячеслава Михайловича  
БОЧКОВА.

Бажаємо Вам, шановний і дорогий В’ячеславе Ми-
хайловичу, міцного здоров’я, щасливого довголіт-
тя, творчої наснаги, молодечого запалу.
Нехай будуть погожими Ваші дні, а рідні і друзі, 
діти й онуки дарують Вам радість, шану і любов.

З роси Вам і води!

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної та 
прикладної економіки Інституту 
економіки та менеджменту Львів-
ської політехніки вітає з днем на-
родження старшого викладача 

Василя Валентиновича  
БАРІНОВА.

Хай Вас зігріває людська теплота
за все, що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
хай смуток дороги до хати не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік,
ми від щирого серця бажаємо
щастя, здоров’я і многая літ! 

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 пока
зати, як український пророк вплинув на формування їхньої 
особистості, а, може, і всієї нації. 

Автори п’ятьох творів-переможців будуть нагоро-
джені поїздкою Шевченківськими місцями, п’ять ін-
ших — 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 

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
16 січня — „Лускунчик“ (балет). 18.00.
17 січня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
18 січня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет, прем’єра). 12.00.
19 січня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
16 січня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
17 січня — „Сільва“. 18.00.
22 січня — „Сто тисяч“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
17 січня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
18 січня — „Апокрифи“. 19.00.
19 січня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
22 січня — „Пісочниця“. 19.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
21 січня — „Наш Тарас“ (прем’єра). 13.00.
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