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В єдності — сила народу!
95 років тому, 22 січня 1919 року, з балкона будинку на
вулиці Софійській у Києві пролунали пророчі слова:
„Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі й Наддніп
рянщині буде єдина велика Україна… Віднині є тільки
одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині
український народ, звільнений могутнім поривом своїх
власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів
для створення нероздільної незалежної Української
Держави на добро і щастя українського народу“.
Саме у цей історичний день було проголошено Акт
Злуки між Українською Народною Республікою і Західно-Українською Народною Республікою.
Цій непересічній події судилося вкарбуватися в історію України національним святом — Днем Соборності.
Адже прийняття Акту Злуки стало великою предтечею народження Єдиної Незалежної Соборної держави України.
Цьогоріч це свято має ще більшу вагу й значення для
консолідації нації. Країна нині переживає, мабуть, найгострішу за всі роки незалежності суспільно-політичну
кризу. В останні дні ми стали свідками наростання ескалації напруги і протистояння, які набувають все більш
загрозливих форм. На терези історії покладена доля
Української держави, котра обрала європейський шлях
розвитку.
Всі ми повинні бути свідомі того, що нині Україна
поставлена, без перебільшення, на межу розколу і втрати незалежності.

У цей вікопомний день ми закликаємо протиборчі сили відмовитися від ультиматумів та
погроз і негайно сісти за стіл перемовин. Закликаємо їх до мудрості, стриманості й цивілізованого розв’язання конфлікту.
Відзначення Дня Соборності — це не тільки громадянська потреба кожного українця, а й насамперед
наш синівський патріотичний обов’язок берегти світлу
пам’ять про незліченні жертви, принесені на вівтар нашої державності.
У цей день викладачі та студенти повинні ще раз
осмислити історичні уроки минулого, врахувавши їх на
шляху до майбутнього. І головним із них є непохитне
усвідомлення того, що лише в єдності наших помислів
та дій, сконсолідованості та соборності душ ми зможемо
досягнути головної мети — побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України.
Тому цінуймо і шануймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Бережімо її, як зіницю ока,
бо це єдина сила, котра здатна здолати нинішні негаразди та кризу!
Будемо вірити в Україну й боротися за її світле майбуття та гідне місце в європейській спільноті вільних
суверенних демократичних держав!
Ректор Національного університету
„Львівська політехніка“
професор Юрій БОБАЛО

Хай Господь береже незалежність
і соборність України!
22 січня, в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української
Народної Республіки, що відбулося на Софійському
майдані у Києві 1919 року, Україна відзначає День Соборності — одне з найбільших свят нашої держави.
За об’єднання всіх історичних українських земель
в єдиній незалежній державі боролося не одне покоління українців. На жаль, через переважаючі сили окупантів та неузгодженість дій українських керманичів тоді
ми не змогли захистити задекларовану і проголошену
незалежність і соборність. Сьогодні Господь дає нам,

можливо, останній шанс зберегти свою державу в межах
її кордонів і встановити в ній як в одній із центральних
країн Європи справжню демократію.
Вітаючи політехніків із Днем Соборності, закликаємо до об’єднання всіх державотворчих сил на засадах
загальнолюдських цінностей задля побудови демократичної незалежної соборної держави! Хай Господь береже Україну!
Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки

З молитвою за мир і порозуміння
Соборність сучасної незалежної України — це соборність
її суспільства, здатність пошанувати гідність кожної людини, яка живе сьогодні в нашій державі. Молимося, щоб
нинішнє свято Соборності відкрило дороги до єднання,
діалогу та порозуміння між владою і народом, різними
політичними силами та громадськими організаціями.
У цей день і в цю історичну мить нехай невпинно лунає в усіх наших храмах, чернечих спільнотах та христи-

янських родинах молитва за мир і Боже благословення
для нашого народу! Нехай свято Соборності перетвориться на свято Соборної молитви за Україну!
(Із Звернення
Блаженнішого Святослава
до вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі
з нагоди Дня Соборності України )

ч. 2 [2842]
23 — 29 січня 2014

NOTA BENE!

3

семестрові випробування

Настав час перевірки знань
Д

Вчаться
очищувати воду
від шкідливих
домішок
10 спеціалістів і 7 магістрів, які освоюють
спеціальність „Хімічна
технологія неорганічних речовин“ 16 січня
першим іспитом з хімікотехнологічних процесів
у підготовці природних
вод лише розпочали свою
сесію. Попереду на них
чекають ще чотири дуже
відповідальні екзамени.
Доки студенти письмово
відповідають на запитання екзаменатора, доцента
кафедри хімії і технології неорганічних речовин
ІХХТ Людмили Савчук,

ми розмовляємо з нею про
потрібність фаху, який обрали ці молоді люди, про
групу і її майбутнє.
— Студенти пишуть іспит із курсу, який ми читаємо вже шість років, адже
проблема води в нас є дуже
важлива, — каже Людмила
Василівна. — Основні засади очищення води вони
отримують лише на нашій
кафедрі, тому на іспиті
відповідають на питання,
що стосуються технології
підготовки й очищення
води з природних водойм
для пиття і для промислових підприємств. До речі,
Західна Україна 92 відсот
ки води споживає з підземних водойм, а решта —
з поверхневих. Цен-

| Світлина Катерини Гречин

руга половина січня дала старт семестровим
випробуванням студентів Львівської полі
техніки. Одні з них ще слухають лекції, інші —
пишуть модулі під час лекційних занять, а спе
ціалісти і магістри, залежно від інститутів, або
закінчують складати іспити, частину з яких вони
склали напередодні Нового року, або лише роз
починають їх.

SSОстанні консультації перед іспитами . . .

тральна й Східна Україна
користуються водою з поверхневих водойм, яка
є більш забруднена і вимагає серйозного очищення.
Особливу увагу звертаємо
на теплоенергетику, бо
50 відсотків промислового
водопостачання припадає
на саме неї (Добротвірська і Бурштинська ТЕС,
атомні електростанції).

На цих питаннях дуже
докладно зупиняємося,
бо в нас навчаються студенти саме з тих місць.
Сподіваюся, що наші хіміки-технологи згодом
працюватимуть на цих
об’єктах і скористаються
знаннями, отриманими
в нас, адже ми навчаємо
Закінчення на 4 с. m

святкові зустрічі

Політехніки вертепували
в Глави УГКЦ
І

з вертепом та колядою студенти-політехніки разом із очільником
Центру студентського капеланства отцем Юрієм Остапюком 10 січня
завітали в гості до Блаженнішого Святослава (Шевчука) в його
резиденцію в Києві.

— Ініціатива такої поїздки була
спільною — капеланів і студентів. Завжди в Центрі студентського капеланства була традиція кудись їздити з молоддю, щоб свята
запам’яталися і не минули нудно.
Ми спершу планували відвідати
більше міст, але у зв’язку з тим, що
у студентів у цей час розпочалася сесія, вирішили побувати лише
в Києві. Дуже хотіли потрапити
в гості до Патріарха (минулоріч,

коли він відвідував Політехніку, то
запрошував до себе), — розповів
отець Юрій.
Разом із політехніками до
Києва також поїхали вихованці
Винн иківської загальноосвітньої
санаторійної школи-інтернату.
Діти під керівництвом завуча
з виховної роботи, письменниці
Марії Лукашкевич завжди готують дуже оригінальні вертепи
(вертеп левів, цього разу у їхній

постановці були цікаві персонажі — ворони). Тож студенти-політехніки зробили традиційний
вертеп. У виступі брало участь
сімнадцятеро осіб.
Закінчення на 14 с. m
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Настав час перевірки знань
їх, як діяти в критичних
ситуаціях, що стосуються
очищення води чи то в побуті, чи у промисловості.
Маю надію сьогодні побачити, чого вони навчилися
упродовж семестру. Мушу
сказати, що група дуже
хороша, студенти добре
вчаться, цікавляться багатьма речами, допитливі,
на лекціях задають багато
запитань і що найважливіше — знають, чого хочуть
від життя. З ними приємно і добре працювати, бо
їм усе цікаво. А це означає, що як би не склалося
їхнє дальше життя, вони
зуміють дати собі в ньому
раду.
Доки ми розмовляли,
студенти закінчили свою
першу частину складання
іспиту, другу ж, за потреби, продовжать уже у безпосередній розмові із викладачем. Свої роботи
вони здають викладачеві
і йдуть готуватися до наступного іспиту.
Магістр Христина
Корчинська, відмінниця навчання, вважає, що
складати іспит було непросто, адже через відсутність двоступеневої
перевірки знань у вигляді модульного контролю
була змушена повторювати увесь семестровий
матеріал. Тож довелося
попотіти, не доспати ночей, та має надію, що іспит складе добре. Торік
у грудні складала на відмінно багато заліків, тому
має намір на такі ж оцінки
скласти й усі іспити. Своїм навчанням Христина
задоволена. Нині працює
над магістерською роботою, проводить багато
дослідів, довідується чимало нової і цікавої інформації. Наразі не планує вступати до аспіран-

тури, бо у сім’ї є ще один
студент-першокурсник, її
чоловік, який навчається
у Київському національному університеті будівництва та архітектури,
заочник. З місцем праці
наразі теж іще не визначилася: планувала працювати на Олеському заводі
мінеральних вод, але його
несподівано закрили.
В Ангеліни Притолюк,
котра по закінченні бакалаврату планувала навчатися в магістратурі, та

Добра
підготовка —
добрий результат
Бакалаври-архітектори
груп АР-203 та АР-24 Ін
стит уту архітектури в
останній день минулого
тижня писали третій модуль, який приймав старший викладач кафедри архітектурних конструкцій
Василь Лагуш.
Перед модулем вдалося порозмовляти зі старостою групи АР-203 На-

| Світлина Катерини Гречин

m Закінчення. Початок на 3 с.

через брак балів довелося
йти в спеціалісти, ситуація
складніша. Перед іспитом
дівчина не хвилювалася,
бо вчиться добре, одначе
ці підсумкові випробування будуть для неї непрості,
адже довший час через поважні причини не могла
відвідувати лекції. Тепер
згаяне наздоганяє не лише
самотужки, а й у прискореному темпі. А щоб отримати оцінку, яка її задовольнить, має усно довести
викладачеві, що предмет
вона засвоїла добре.
Загалом студенти із
поставленим завданням
16 січня дали собі раду.
Тож хочеться побажати
цій щасливій і успішній
групі відмінних успіхів
у наступних випробуваннях.

талею Побережською. Як
каже Наталя, вона вже
написала два модулі, до
яких готувалася дуже відповідально. До третього
теж готова. Наразі ще не
знає своїх результатів, але
одним інтуїтивно не дуже
задоволена. На думку дів
чини, один іспит таки доведеться складати.
— Переконалася, коли
хвилююся, переважно результат не дуже хороший,
тому навчилася опановувати себе у такі відповідальні моменти, —
зізнається Наталя. —
Хоча, щоб результат був
добрий, треба ретельно
готуватися і до модулів,
і до іспитів. Я вчуся добре, як і зрештою багато
студентів із нашої групи.
Група наша дуже друж-

на і сильна. Вчаться всі
по-різному, та сильніша
більшість спонукає до навчання слабшу меншість.
Багато наших студентів
на іспити не піде, бо задоволені модульними балами.
І ось розпочинається модульний контроль.
Студенти веселою зграєю заходять у 315 аудиторію, неспішно займають
місця. Перед початком
модуля з курсу архітектурних конструкцій будинків та споруд Василь
Лагуш дає їм останні
настанови. На його стіл
лягають всі конспекти
лекцій, аби вони не спокушали спудеїв до підглядання за правильною
відповіддю. Роздає кожному окремий білет, який
має десять тестових питань. На кожне з них є по
три відповіді, серед яких
правильна лише одна. Радить добре зосередитися
і не поспішати з відповіддю.
— Сьогодні модулі
одночасно пишуть дві
групи, — каже Василь
Павлович. — Я читав їм
лекції, які студенти відвідували регулярно за
винятком хіба окремих
осіб. Навчаються на цьому курсі й іноземці, які
практично на заняття не
ходять. Спрогнозувати,
як усі напишуть модуль,
складно, бо був Євромайдан, який вони активно
відвідували. Тому цей
курс мали вивчити самостійно, я ж зустрічався
з ними перед модулями,
давав їм додаткові консультації. Оскільки за
результатами поперед
нього модуля студенти
отримали високі бали, то
сподіваюся, що й цього
разу не підведуть.
Катерина ГРЕЧИН
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Психологія для дітей
і дорослих
Н

аскільки важливим є психологічно-стабільний розвиток особистості
від перших дитячих криз до повноліття? Що таке соціальний капі
тал, як його накопичити та успішно використовувати впродовж життя?
Про це та багато іншого, не менш цікавого, знає доцент кафедри психо
логії, педагогіки і соціального управління Інституту права та психоло
гії Львівської політехніки, одна з переможців університетського кон
курсу „Найкращий молодий науковець року“ (2012) Ірина Семків.

— Ірино Ігорівно, як виглядав Ваш
шлях у науку?
— Я навчалася в Малій академії наук,
писала там першу наукову роботу і,
власне, як призер конкурсу МАНу
вступила на філософський факультет
ЛНУ імені Івана Франка, закінчила
кафедру психології, потім аспірантуру. Паралельно чотири роки була
учасницею польсько-українського
проекту МІГУС (Міжінституційні
гуманітарні студії) за напрямом соціологія, стажувалася у Варшавському університеті на психологічному
факультеті за програмою Academia
Arties Liberales. Саме навчання стало
основним стимулом ще більше читати, досліджувати та працювати практично, бо психологія — це, передовсім, практична наука. Тільки тоді,
коли практикуєш, структуруються
всі теоретичні знання. До декретної
відпустки (моїй дитині зараз 10 місяців), більше 6 років я працювала
приватним дитячим психологом.
Проводила системну терапію, орієнтовану на контакт „мати-дитина“
або „тато-дитина“. Батьки спершу
приводять дітей, вважаючи, що проблема в них. Але згодом розуміють,
що самі зробили щось не так. Важливо налагодити контакт між батьками
та дітьми, адже дитяча психіка — це
основа психіки дорослої людини.
Найчастіше батьки звертаються по
допомогу, коли дитині 3 роки, бо
не знають, що робити під час першої дитячої кризи. Потім бувають
проблеми при адаптації до школи,
а далі — у підлітковому віці.

на психологія“ і „Психологія особистості“. Найчастіше практичний
досвід допомагає мені ілюструвати
реальними прикладами матеріал
курсу „Вікова психологія“. Я почала викладати в 23 роки, але ніколи
не мала проблем у спілкуванні зі
студентами. Як викладач, стараюся
бути демократичною, але вимогливою. Ставлю високу планку, роблю
все можливе, щоб не списували, бо
інакше розслабляться.

— Практичний досвід, напевно, знадобився Вам для викладацької роботи?
— Студентам-психологам та соціологам я викладаю курси „Вікова
психологія“, „Соціальна психологія“, „Управління поведінкою
в стресовій ситуації“, „Диференцій-

— Тобто Ваші наукові інтереси
і практика різняться?
— Доповнюються. Працюю у сфері
вікової, а моя наукова робота більше стосується соціально-політичної
психології. Досліджую особливості
соціального капіталу та молодіжної

— У 2005 році Ви отримали сертифікат НЛП-терапевта, а в 2006 пройшли навчання з „Відеоінтерактивного тренінгу“. Як застосовуєте ці
знання?
— НЛП-терапія — це практична
дисципліна, що є відгалуженням
від нейролінгвістичного програмування як теорії. Вона спрямована на
роботу з цілями та ресурсними станами (позитивним психологічним
досвідом людини). НЛП-терапевт
старається „підняти“ пережитий позитивний стан, щоб людина могла
черпати з нього енергію і наснагу
до життя. Мало таким займаюся, бо
це робота з дорослими, а я орієнтуюся на дітей. „Відеоінтерактивний
тренінг“ полягає у тому, щоб відзняти 10-хвилинний ролик у звичних
для дитини умовах під час спілкування чи забави з батьками, а потім спільно обговорити ситуацію.
Акцент також робиться на позитиві
(ресурсному стані), який вчимося
використовувати надалі, а негатив із
часом зникне як непотрібний.

активності. Щоб усім було зрозуміло, соціальний капітал — це позитив, який можемо взяти з наших знайомств. Кожен із наших друзів щось
уміє. То можемо обмінятися вміннями й допомогти один одному, не затрачаючи коштів. Це і є соціальний
капітал. В особистісних стосунках
він впливає на формування довіри,
на основі якої будуються демократичні суспільства. Негативний прояв
корисних знайомств — так зване кумівство. В тоталітарних суспільствах
соціального капіталу нема, бо не існує простору, де б міг проявлятися.
— Що є важливим для накопичення
соціального капіталу?
— Активний розвиток громадських
і молодіжних організацій, волонтаріату. Не можу сказати, що Львів
особливий, але очевидно, що Західна Україна має більший рівень
соціального капіталу, ніж Східна.
Це також за рахунок подібності людських інтересів, спільності
традицій, цінностей, релігії. Є дослідники (серед них — Р. Патман),
які вважають, що взаємодопомога
і довіра — в традиціях народу. Наприклад, у нас на свята звикли ходити разом до церкви, в центр міста
співати колядки. На Східній Україні
такі звичаї менш поширені. Важко
почати це. Впливають на соціальний капітал і певні історичні події.
Якщо люди об’єднані якоюсь подією
чи поглядами, вони більше готові
допомагати один одному. Ми бачимо це на Майдані. Вважається, що
протестні дії — один із чинників
формування соціального капіталу
і критерій його вияву.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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рік за роком

Протести, реформи, гроші —
це теж освіта і наука
С

тудентське невдоволення державною політикою і невдоволення
влади студентами, законодавчі ініціативи та „європеїзація“
в освітній галузі поруч із фактами корупції і „запізнілою“ зарплатою
освітянам, рекордні гроші на навчальну літературу, та водночас
150 (!) помилок у „Математиці“ для першокласників… — це топові
освітні теми 2013-го. Офіційні особи і громадськість підсумували рік:
бачення дещо відмінні. Водночас чи не найактуальнішою турботою
академспільноти впродовж останнього місяця стало скорочення
видатків держбюджету на освіту й науково-технічну сферу: на
„голодний пайок“ учені не згідні

Про успіхи офіційно
Нещодавно останній рік підсумував
очільник Міністерства освіти і науки Дмитро Табачник. Згадав зростання авторитету дошкільної освіти
(більше сімей віддає дітей до дитсадків, створено нові місця). Щодо
середньої освітньої ланки, виокремив поступ у комп’ютеризації та інформатизації шкіл, реалізації програми „Шкільний автобус“, а також
перемоги школярів на міжнародних
олімпіадах, оновлення спортмайданчиків у школах, успішне проведення ЗНО, затвердження Концепції профільної освіти, що передбачає посилення автономії школи
у розподілі навчального часу (реалізовувати почнуть у 2018-му). Досягненням міністр назвав максимальне
за роки незалежності України фінансування програми видання навчальної літератури (понад 243 млн.
грн.), книжки отримали й вихованці
спецзакладів, зокрема незрячі діти.
Для поступу професійно-технічної
освіти у МОН працюють над законопроектом „Про професійне навчання“, запропонували нову методику розроблення держстандартів;
успішним вважають й експеримент
з надання державного замовлення
на підготовку молодших спеціалістів, виконання плану держзамовлення на підготовку 180 тис. кадрів.
На поліпшення якості профтехосвіти згідно з рекомендаціями ЄС спрямований проект Tвіннінг.
Серед здобутків у вищій освіті —
вдосконалення вступної кампанії,
зокрема функціонування Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (цьогоріч було зареєстровано майже 2 млн. 200 тис.

заяв вступників). Продовжується
реформування відповідно до європейських, світових стандартів: створено нові виші шляхом об’єднання
кількох навчальних закладів, у рамках Болонського процесу затвердили європейський додаток до диплома про вищу освіту тощо.
У 2013-му українські виші —
КНУ ім. Т. Шевченка, КПІ, ДонНУ (а також ХПІ, про який чомусь у МОН забули) — ввійшли до
міжнародного рейтингу QS World
University Rankings, вони розмістились у нижній половині списку
з 800 університетів). На навчання
або стажування за кордон за державні кошти минулого року поїхало
315 осіб (половина студенти). Натомість в Україні у 2012/2013 н. р. навчалося понад 65 тис. іноземних громадян. Їх стало більше.
Щодо університетської науки, як повідомив міністр,
у 2013-му 38 
коштів спрямували на фундаментальні, решту — на прикладні
дослідження і розробки. А от
проблемою вважає малу кількість
наукових публікацій наших учених
у міжнародних фахових виданнях.

Думка громадськості:
більше мінусів
А от якби громадськість оцінювала
освіту-науку, мабуть, то був би не
дуже високий бал. Представники ГО
„Центр освітнього моніторингу“
запропонували топ-10-ку найрезонансніших подій і явищ, пов’язаних

з освітою (про них найбільше говорили експерти, згадували у ЗМІ
й соцмережах). У переліку позитивних подій — студентський рух на
підтримку євроінтеграції і на захист
людської гідності („студентство постало як активний і самодостатній
громадський рух“), досягнення консенсусу щодо нового ЗУ „Про вищу
освіту“ (різні робочі групи, зокрема
й від опозиції, визнали оптимальним законопроект Михайла Згуровського, його підтримав профільний
комітет ВРУ). Як і МОН, громадські
оглядачі схвально відгукнулись про
збільшення державних асигнувань
на видрук шкільних підручників
(однак, за результатами аудиту Рахункової палати України, кошти не
завжди освоюють прозоро й ефективно).
Решта фактів — із мінусом. Це
зокрема затримки виплати зарплати педагогічним працівникам і стипендій студентам (на кінець 2013 р.
на зарплати не вистачало близько
3 млрд. грн.); репресії проти студентів-учасників протестного руху;
схиляння педагогів до участі в акціях на підтримку влади; моніторинг
залишкових знань у 5 – 10 класах
(проти були й освітяни, і батьки:
учні на той час вже склали державну підсумкову атестацію, а батьки
мали придбати збірники моніторингу за власний
кошт).

Запам’ятається
2013-й і корупційним скандалом
довкола ректора Національного
університету державної податкової
служби України Петра Мельника,
який утік із-під домашнього арешту. „Справу Мельника“ називають
„символом корупції в системі освіти“. Активно обговорювали й ситуацію з неякісними підручниками
для початкової школи. Так, на-
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уковці Інституту української мови
НАН у підручнику з математики
для 1 – 2 класів виявили численні
помилки: граматичні, стилістичні,
логічні, технічні… Контрастують
із баченням МОН і позиції щодо
ЗНО (ЦОМ каже про його нівелювання, зниження ролі) й іміджу
нашої освіти у світі (в цілому за
2010 – 2013 роки порівняно з показниками The Global Competitiveness
Report 2009 – 2010 вона сумарно
втратила 63 рейтингові позиції).

Бюджетні головоломки
Не раз казано про потребу реформувати систему державного
стимулювання науково-освітньої
сфери — фінансувати науку на
законодавчо закріпленому мінімально прийнятному рівні 1,7 ,
освіту — не менше 10  ВВП, ще
й поступово нарощувати ці показники. Та реалії — зараз зокрема —
далекі від бажаного. Ще до ухвалення держбюджету на 2014 рік його
проект викликав бурхливі емоції
в академічному середовищі: зменшення частки асигнувань на освіту
й науку плюс очікувана інфляція
зроблять ці галузі „віддзеркаленням бідності“, заявили освітяни
і вчені. Це, якщо розшифрувати,
низка проблем упродовж року і неконкурентоспроможна держава
у перспективі. Є загрози невиплати зарплат (інфляція „з’їсть“ передбачені підвищення заробітної
плати), зниження якості освіти.
„Дофінансовувати“ освітні потреби доведеться батькам, пояснила
на прес-конференції голова парламентського комітету з питань науки
та освіти Лілія Гриневич. Згадала
й про інші проблеми:
— Наразі на потреби одного учня держава виділяє лише
трохи більше 8800 гривень, хоча
насправді ці видатки мають становити щонайменше 9,5 тисяч,
а у сільській місцевості можуть
сягати і 15 тисяч на особу. Закладанням такої цифри до бюджету
центральна влада одразу спонукає
місцеві органи закривати школи.
За попередні чотири роки у нашій
країні перестали функціонувати
понад 1300 шкіл… У країнах ЄС
у середньому на одного учня витрачають 8 тисяч євро.
Отож, у головному кошторисі
країни на освіту було передбачено
6,4  ВВП (у 2009 було 7,3 ; у 2011му — 6 ). Тим часом, для нормаль-
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ного її функціонування потрібно не
менше 10  національного доходу
(на рівні 8 – 9  ВВП), що закріплено у 61 статті ЗУ „Про освіту“. Та цієї
цифри незалежна Україна не бачила
жодного разу. Зрештою, у світі небагато країн можуть собі дозволити
таке. Все ж у розвинутих державах
на освіту витрачають більше. Наприклад, у Данії цей показник свого
часу становив 7,1  ВВП, у Норвегії — 6,37 , США — 7,34 . У світових лідерів, як Японія чи США,
значною є також частка приватних
інвестицій.

Політика дискримінації
науки?
На розвиток науки в бюджеті на
цей рік закладено менше 0,3 
ВВП. У грудні на сполох забили
й науковці: їх обурив передбачений у проекті бюджету обсяг коштів для Національної академії
наук України — 2662 млн. грн.
(а це лише 65,7  від бюджетного
запиту Академії). У НАНУ це назвали „політикою фактичної дискримінації науки“, звернувши при
цьому увагу, що асигнування на
силові структури збільшено. Голова профспілки працівників НАН
Анатолій Широков наголосив:
економити на науці не можна, бо
порівняно з початком 1990-х Академія вже „скоротилась“ майже
у 2,5 раза, працівників переводять
на неповний робочий тиждень,
просять іти у неоплачувані відпустки. І якщо зменшувати видатки на науку, то ризик скорочень,
встановлення неповного робочого
тижня тощо в нинішній ситуації
тільки зростає. І навіть „покрити“
зарплати і комунальні послуги
буде непросто…
Свою позицію профспілка працівників НАН заявила керівникам держави. Врешті виступила
з вимогою зокрема збільшити на
500 млн. грн. обсяг видатків Академії і пригрозила протестними акціями. До голосу науковців
дослухались: помісячні обсяги
асигнувань НАН на січень-лютий
збільшено до розміру відповідних
показників 2013-го. Водночас минулого тижня науковці таки встигли провести пікет у центрі Києва,
протестуючи проти обмеженого
фінансування науки.
Ірина ШУТКА
Рисунок автора

7

коротко
Львівська облрада завершує
роботу над підготовкою проекту „Збереження осередків
української духовності шляхом
порятунку унікальних пам’яток
дерев’яної сакральної архітектури на території Львівської
області“ в межах Всеукраїнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого
самоврядування. Партнери
з підготовки проекту — відділ
охорони культурної спадщини та
культурних цінностей Львівської
ОДА, Львівська політехніка та
Асоціація „Єврорегіон Карпати —
Україна“.
Україна планує з 1 січня 2015 року
розпочати виготовлення електронних студентських квитків.
Це передбачено у наказі МОН від
25 жовтня 2013 року, який зареєстровано 31 грудня 2013 року. Студенти зможуть використовувати
квиток як технічний засіб для
електронної ідентифікації своєї
особи, прав на пільги і доступу до
банківського рахунку.
Для участі у Міжнародному
IT-чемпіонаті комп’ютерних
талантів „Золотий Байт“ зареєструвалося більше 6000 осіб. Це
молодь із навчальних закладів
України, Росії, Білорусі, Казахстану й Естонії. Найбільша кількість
заяв надійшла від студентів
і учнів Києва, Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Харкова
і Москви. Лідер за кількістю реєстрацій — номінація Web-design
(конкурс веб-проектів). Тема
конкурсних робіт — „Сhanging
the World“ („Змінюючи світ“).
Минулого тижня студенти
КНУ ім. Т. Шевченка протестували проти позапланової перевірки київських вишів, яку здійснювала Державна інспекція
навчальних закладів України.
Вимагаючи припинити її, спудеї
оголосили персональну безстрокову акцію голодування. Присутність інспекції студенти називали
тиском і репресією щодо учасників подій, пов’язаних із Євромайданом. Їх підтримали і студенти
Інституту журналістики. Після
оголошення протесту ДІНЗ вирішила припинити перевірку.
Про це повідомили у прес-службі
профільного міністерства.
За матеріалами інформагенцій
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ініціатива

# розумні — хештег для науковців
Л
ьвівський едукаційний проект „АкадемПарк Вернадського“,
який є організатором науково-популярних лекцій вчених,
спеціалістів, експертів та діячів культури у Палаці мистецтв,
виступив з ініціативою створення й активного розповсюдження
українського наукового хештегу „#розумні“ в соцмережах. На
думку організаторів науково-освітнього проекту, цифровий ярлик
у дописах про досягнення українських науковців, їхні проблеми чи
стан науки загалом допоможе позитивно асоціювати її як комплексну
національну галузь, а науковцям — знаходити однодумців і тримати
контакт між собою.

Хештег — це слово або фраза,
написана без пробілів між словами, яким передує символ „#“.
Короткі повідомлення, позначені цим способом, користувачі
соціальних мереж (Твіттер, Фейсбук, Вконтакті, Ґуґл+, Інстаґрам
тощо) можуть об’єднувати в групу
за певною темою. „Клікнувши“ по
хештегу, отримуєте набір повідомлень, які містять його, а відповідно, інформацію цієї тематики,
яку розповсюдили користувачі
соцмережі.

Перше повідомлення з хештегом Кріс Мессін відправив 23 серпня
2007 року. Сьогодні за популярністю символ „#“ порівнюють з „собачкою“ (@). Почавшись як форма
індексування, він став невід’ємним
для оголошень, визначником настрою, сарказму тощо. Наприкінці
листопада 2013 року світовим трендом Твіттера став український хештег „#Євромайдан“.
— Ми пропонуємо слово „розумні“ тому, що, наприклад, „наука“
є і в російській мові, люди могли б

ототожнювати наших науковців
з російськими. Якщо написати хештег англійською, то, відповідно,
асоціації будуть із досягненнями
вчених англомовних країн. „Розумні“ — це дуже милозвучно, — каже
один зі співорганізаторів проекту,
археолог Євген Ткач.
Автори хештегу вже активно
розповсюджують його безмежними просторами інтернету. Але
наголошують: ідея не спрацює без
допомоги самих науковців (саме
тому в рекламі хештегу є напис „від
доцента до доцента“) та підтримки
медіа (хештег дозволить журналістам швидко знаходити потрібних
експертів). Тому АкадемПарк просить, пишучи на будь-яку наукову
тематику в українському сегменті
соцмереж, наприкінці тексту повідомлень дописувати хештег „#розумні“ (без лапок).
Анна ГЕРИЧ

техносвіт
„Осідлати“ комету. Європейське
космічне агентство починає новий
проект із дослідження комет. До
комети 67 Р/Чурюмова-Герасименка
відправляють зонд „Розетта“. Досягнувши мети, він запустить спусковий
модуль „Філі“, що загарпунить комету
та „осідлає“ її. Вперше один зонд
буде на кометі, інший рухатиметься
поруч — це допоможе спостерігати
за нею у ході її наближення до Сонця.
Учені планують дослідити будову і
склад комети, аби краще зрозуміти
особливості еволюції комет і загалом сонячної системи. Місія може
пролити світло й на інші питання: які
органічні молекули комети, можливо,
принесли на нашу планету, яку роль
відіграли в появі океанів на Землі.
Ближче до зірок. Приватний космічний корабель компанії Virgin
Galactic SpaceShipTwo успішно
завершив третій політ, досягнувши
при цьому нової висоти. А перший
комерційний космічний політ має
відбутися вже цього року. Над цим
працює понад 300 людей: вони
переїхали до пустелі Мохаве у Каліфорнії, де будують і обслуговують
кораблі. „Наша місія — змінити
доступ до Космосу на благо жит-

тя на Землі,“ — пише засновник
Virgin Galactic Річард Бренсон в The
Economist. Йдеться про трансконтинентальні польоти, експедиції на
Марс, спостереження за кліматом,
добування корисних копалин із
надр астероїдів.
„Космічна перлина“. Це назва ще одного амбітного космічного проекту,
покликаного розкрити особливості
зародження і дальшого розвитку нашої галактики. Йдеться про місію супутника Gaia. Його запустили у грудні. Завдяки суперчутливому оптичному обладнанню апарат упродовж
кількох років збиратиме інформацію
про різні небесні тіла (їхні координати, траєкторії, швидкість руху, склад,
вік тощо). На основі цих даних учені
планують побудувати досить точну
карту розташування та руху небесних
об’єктів, створити часову візуалізацію розвитку галактики.
Неглобальна павутина? 2014-го року
інтернет у його звичному глобальному розумінні може зникнути, а його
місце займуть десятки окремих
національних мереж із обмеженим
доступом до іноземних ресурсів,
припускають аналітики Лаборато-

рії Касперського. Це пов’язують із
великою кількістю кіберінцидентів:
користувачі інтернету втрачають
довіру до безпеки мережі загалом
й окремих сервісів, бояться крадіжок персональних даних.
Технології відходять — зустрічайте
нові! Журнал Time назвав 5 технічних продуктів, які за кілька років
мають „шанс“ зникнути. До них
потрапили Blu-ray-програвачі/DVD
плеєри, інтернет із комутованим
доступом (через експансію широкосмугового інтернету). У переліку
також дешеві цифрові фотокамери (або „мильнички“), автономні
GPS-пристрої для авто і ключі від
машин — функції цих технопродуктів активно перебирають на себе
смартфони. А ось невдовзі, популярнішими ставатимуть роботи-помічники (до того ж для приватного
користування), на дорогах —самохідні й екоавтомобілі. Варто очікувати поступу і в таких напрямах, як
альтернативна енергетика (прогнозують „сланцеву революцію“), медицина (дослідження стовбурових
клітин, вакцина від ВІЛ тощо).
За матеріалами інформагенцій
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євромайдан

Від мирного протесту до гнівного
протистояння
У
ніч із 19 на 20 січня увага всіх, хто зараз не на
Майдані, знову була прикута до телевізорів та
моніторів. Мирний протест, який розпочався 21 лис
топада у Києві, переріс у справжню революцію.

Ще опівдні 19 січня майданівці зібралися на чергове
віче. Після спільної молитви протестувальники
висловлювали обурення
нелегітимно ухваленими
16 січня 2014 року законами, які фактично легалізують диктатуру в українській державі. Народ і далі
вимагає відставки уряду,
припинення переслідування активістів, притягнення
до кримінальної відповідальності винних у побитті
мирних протестувальників
та повного перезавантаження влади. Але нові закони авторства регіоналів
В. Колесніченка та В. Олійника, за які у Верховній Раді
„голосували“ руками (порахували за 30 секунд), стали
останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння.
Євромайданівці рушили до урядового кварталу,
та „беркутівці“ перегородили дорогу до будівлі Уряду й до Верховної
Ради, там, де ще порівняно недавно мітингували
прихильники ПР. Між сторонами зав’язалося масове
протистояння. У кордон
„Беркуту“ летіла бруківка,
запалали автобуси. Спецпризначенці кидали у людей
світлошумові гранати та
поливали їх із водометів
(при температурі -7 градусів, що в демократичних
державах прирівнюється до катувань). Одному
з протестувальників поранило ногу, іншому розірвало кисть руки. Кільком постраждалим після влучання
кулі в голову медики були
змушені видалити очі.
Генерал-лейтенант,
колишній заступник го-

лови СБУ Олександр Скіпальський заявив, що
бойові гранати, які міліція використала проти
мітингувальників на Грушевського, застосовуються до терористів чи злочинців. Загалом є багато
постраждалих, серед них
також журналісти. Двох
будівельників, які працювали у Музейному провулку, спецпризначенці побили, роздягнули, облили
водою. Доки ті дерлися
через барикади до людей,
їм стріляли в спину.
Спочатку дехто називав
радикально налаштованих
протестувальників провокаторами. Опозиційні
лідери закликали майданівців відійти від міліцейського кордону. Однак стало зрозуміло, що ситуація
просто здетонувала: люди
втомилися впродовж двох
місяців очікувань, коли
влада нарешті припинить
робити вигляд, що Майдану не існує. „Я цих хлопців
не осуджую і не виправдовую, швидше я радий,
що в цього народу є такі
відчайдухи. Разом з тим
мені прикро, що саме поведінка саме мого уряду
змушує цих фантастичних
людей ставати братами по
зброї“, — читаємо у Фейсбуці на стіні Святослава
Павлюка („іноземного
агента“). І з його думкою
погоджується чимало
людей.
„Я маю право боронити себе та своїх ближніх,
як і кожна людина. І маю
право відповідати такими
засобами, якими на мене
нападають. За зброю можна братися, коли зброя

звернена проти тебе“, —
сказав Блаженніший Любомир ще 10 січня.
З’явились повідомлення про те, що з різних міст
до столиці України відправляють підкріплення.
Зокрема, зі Львова планували виїхати автобуси з бійцями внутрішніх
військ. Активісти блокували виїзди з військових частин на Стрийській, 146 та
Княгині Ольги, 105, а також із бази „Беркута“ на
Тролейбусній. З цих частин ніхто не прорвався.
Також перекрили виїзд
зі Львова на Галицькому
перехресті. Блокували
військові частини й у вів
торок, причому в різних
містах. Проти активістів
відкрили кримінальне провадження. „Ніякого блокування немає. Є абсолютно
мирні зустрічі львів’ян. Ми
не бачимо жодних підстав
для відкриття кримінального провадження“, — заявив депутат ЛМР Валерій
Веремчук. Він також повідомив, що у Львові діє
координаційний центр
для надання адвокатської
допомоги учасникам Євромайдану.
Президент ще в неділю
увечері нібито висловив
готовність до переговорів
з опозицією. Він доручив

секретарю РНБО А. Клюєву створити робочу групу
для вирішення політичної
кризи. Та круглий стіл на
день верстки нашої газети так і не відбувся. Натомість скандальні закони
були опубліковані у „Голосі України“. В. Янукович
звернувся до українського
народу і закликав „до діалогу, до компромісу, до спокою на нашій рідній землі“.
Міліція затримує активних учасників нападів
на силовиків.
У ніч із понеділка на
вівторок чоловіки спортивної зовнішності влаш
товували в Києві бійки
й палили машини. Кількох
із них протестувальники
затримали й допитали. Лідер УДАРу Віталій Кличко
закликав киян бути пильними, не піддаватися на
провокації хуліганів на
вулицях і створювати
дружини, які контролюватимуть правопорядок
у столиці.
У вівторок вранці на
Грушевського тихо. На
кордоні між протестувальниками й силовиками
стоять священики. З динаміків із боку правоохоронців лунає заклик не чинити протиправних дій.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Христос на барикадах
Дзвони сумління
Посеред ночі 11 грудня минулого
року на Михайлівському золотоверхому соборі в Києві вдарили на
сполох дзвони. Так бувало колись
у сиву давнину, коли на мирну Русь
несподівано нападала дика азійська
орда, але за нашої пам’яті такого ще
не було. І вмить прокидалися люди
та без вагань вирушали на сигнал
тривоги.
Завдяки блискавичній мобілізації киян тієї ночі „Беркут“ уперше
не зміг силою взяти Майдан. Згодом,
однак, загалом поміркований перший президент України дивувався:
навіщо було бити в дзвони?
Очевидно, далося взнаки
тривале атеїстичне виховання…
Але в більшості українців, особливо у старшого
покоління, котре пережило
часи реалізації більшовицької „наукової“ доктрини:
„релігія — опіум народу“,
і котре пам’ятає, з якою
люттю задурманені комуністичною пропагандою комсомольці скидали хрести, руйнували церкви і монастирі,
церковні дзвони викликають зовсім інші асоціації.
У святкові дні вони кличуть до храму
на щиру молитву, а в лихі часи сповіщають про небезпеку і линуть до
небес, прохаючи захисту.
Тієї ночі Господь знову був з нами.

З вірою, надією і любов’ю
З того часу, як Україна-Русь прий
няла християнство, вже 1025 років,
Господь опікується своїм людом. Зі
стародавніх літописів, церковної
та історичної літератури, народних
дум і пісень знаємо багато прикладів, коли Вища сила рятувала народ
від загибелі. І завжди — на Запорізькій Січі, у лавах Січового стрілецтва,
військ УНР, УГА чи в УПА, у концтаборах і на засланні — поруч зі своєю
паствою були священики, капелани,
які підтримували дух захисників Віт
чизни. Щира молитва і непохитна
* Апостазія — віровідступництво,
зречення віри, переконань

віра не дали загинути українцям
у найтяжчі часи. Саме тому розмаїті
варвари, намагаючись поневолити
народ, насамперед нищили Церкву
і духовний провід, позбавляли людей Божого Слова і відвертали від
Божого Закону.
Особливо жорстоких репресій
зазнала Українська греко-католицька церква — аж до її офіційної ліквідації на т. зв. Львівському соборі
1946 року. Тоді більшість душпастирів, які не погодилися на апостазію*
(а таких було майже дві третини від
усіх священнослужителів УГКЦ),
було репресовано та ув’язнено на
багато років. Серед них — єпископи

Йосиф Сліпий, Йосафат Коциловський, Микола Чарнецький, Григорій Хомишин, Теодор Ромжа, Григорій Лакота, Василь Величковський
та багато-багато інших, які, маючи
за приклад мужність і мудрість Митрополита Андрея Шептицького, до
останньої хвилини життя зберегли
вірність Церкві та силу свого духу.
Зазнавши тортур у тюремних камерах і непосильної каторжної праці
у сталінських таборах, деякі з них
вижили і продовжили душпастирську діяльність у підпіллі. Також
чимало священиків, які формально
перейшли на православ’я, насправді потайки продовжували службу за
греко-католицьким обрядом. Недарма УГКЦ називали катакомбною
церквою!
І навіть у таких жахливих умовах
Церква знайшла сили для боротьби
за свою легалізацію, бо того прагнули люди і на це благословив Господь, винагороджуючи свою паству

за жертовність і терпіння, віру, надію, любов.

Церква з тими,
хто у потребі
Минуло 25 літ відтоді, як УГКЦ ви
йшла з підпілля. Важкими були перші кроки — не вистачало освічених
кадрів, церков й інвентаря, адже
чиновники не поспішали повертати награбоване чи передане іншим
конфесіям церковне майно, розпалювали міжконфесійну ворожнечу.
Значно зміцніли позиції Церкви,
коли її очолив Блаженніший Любомир (Гузар), а згодом Святослав
(Шевчук), коли було висвячено нових високоосвічених душпастирів, Патріархат УГКЦ переїхав у столицю, в містах і селах постали
нові храми, а в університети
і військові частини прийшли
капелани.
Люди, особливо молодь,
прагнули Божої любові і милосердя. Велике значення
для піднесення християнського і національного духу
мав приїзд 2001 року в Україну Папи Римського Івана
Павла ІІ. Ця зустріч стала
для українців знаковою, як
і свого часу підтримка понтифіка
надихнула поляків на боротьбу за
відродження Польщі.
Справедливу миротворчу позицію зайняла Церква в протистоянні
громадянського суспільства і влади,
підтримавши європейський вибір
України на основі християнських
і загальнолюдських цінностей. Духовні провідники не раз зверталися
до українців, зокрема молоді, до
влади з мудрим виваженим словом
і молитвами за мир, спокій, припинення насильства та потоптання
гідності й конституційних прав людини.
Михайлівський золотоверхий собор УПЦ (Київського Патріархату)
прихистив у своїх стінах переслідуваних і побитих студентів на світанку 30 листопада. Патріарший собор
Воскресіння Христового (УГКЦ)
відчинив двері для зігрівання і перепочинку прибулих на київський
Майдан. У дні Різдвяних свят до
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столиці приїжджали парафіяльні
вертепи разом зі своїми пастирями
з різних куточків України. Зі сцени
народного віча з молитвою і благословенням звертаються до захисників європейського вибору і людської гідності духовні отці різних
конфесій. Впродовж уже двох місяців кожен ранок на Майдані розпочинається спільною Молитвою за
Україну.

Разом — сила!
На цьому фоні абсурдним і диким
виглядає офіційний лист Мінкульту
до Блаженнішого Святослава з попередженнями про підстави для
припинення діяльності релігійних
організацій УГКЦ.
У відповідь на таке дивне звинувачення Глава УГКЦ скликав пресконференцію і виступив із заявою,
в якій зокрема сказав, що хоч церква
не є учасником політичних процесів,
але не може стояти осторонь, коли
її паства просить про духовну опіку:
„Присутність духовного отця там, де
перебувають його вірні, є складовою
частиною пастирської опіки. Бути
зі своїми вірними — це обов’язок
священика, що випливає з самої
місії Церкви. Цій місії, дорученій
Христом, наша Церква завжди була
вірною і такою залишиться у майбутньому, незважаючи на будь-які
погрози “.
Не злякалися церковні провідники й влаштованого 11 січня біля
Патріаршого собору УГКЦ пікету
представників релігійних організацій, котрі представляють напрямок т. зв. політичного православ’я,
яке було засуджено Священним Синодом УПЦ (МП) ще 2007 року.
„Ми дуже уважно прислухалися
до цих людей. Наші вірні вийшли
до них, щоби поспілкуватися. І що
я хочу констатувати, що цей пікет
жодного відношення до релігійного середовища України не має“, —
сказав Блаженніший Святослав
і зауважив, що пікетувальники навіть не вміли зробити знак хреста
на собі.
Примітивними і смішними були
роз’яснення, з якими представники
міністерства виступали в прямому
ефірі деяких телекомпаній, їхні докори Верховному архієпископові за
те, що він „роздув“ цю справу. Але
саме завдяки широкому розголосу
із заявами осуду репресивних намірів владних чиновників і солідар-
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ності з УГКЦ виступили представники різних конфесій, моральні
авторитети України і світу, голоси
обурення пролунали від тисяч громадян.
Зокрема, прес-служба Київської
Патріархії УПЦ з благословення
Святішого патріарха Київського
і всієї Руси-України Філарета підкреслила, що на Майдані Незалежності в Києві „ані священнослужителі УГКЦ, ані священнослужителі
інших законно діючих Церков і релігійних організацій, своєю молитвою та пастирським служінням не
вчиняють злочину самі та не закликають до злочинної діяльності
інших. Навпаки, Церкви і релігійні
організації як окремо, так і спільно
в рамках своєї Всеукраїнської Ради
протягом останніх майже двох місяців неодноразово закликали до
мирного проведення громадських
акцій, до ненасильства, до діалогу, просять у молитвах миру і блага
Україні“.
Повідомлення про можливість
застосування до УГКЦ судових санкцій аж до проведення ліквідаційної
процедури Київський Патріархат
вважає невиправданим і помилковим тлумаченням Закону „Про свободу совісті“: „Окрім порушення
основоположного права людини
і громадянина на свободу совісті та
віросповідання, такі санкції призведуть до ще більшого загострення
громадського протистояння та зав
дадуть Україні як державі значної
шкоди і в суспільних відносинах, і на
міжнародній арені“.
Академік НАН України, народний депутат України І — IV скликань, Герой України Ігор Юхновський так прокоментував ситуацію:
„Греко-католицька церква в Україні — це надзвичайно потужна і могутня церковна організація, якщо
так можна говорити про церкву,
а ці розмови влади — це сміхотворне блазнювання, нічого цього не
станеться, церква робитиме так, як
вона вважає за потрібне, молитися
можна всюди, тому ніхто не має права це заборонити“.
Свою підтримку українському
народові висловив Святіший Отець
Папа Римський Франциск.
Така одностайність різних конфесій і громадськості змусила владу
визнати спробу втручання чиновників у діяльність церкви помилковою.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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ожна історично вагома подія
в житті нашого народу відо
бражена в культурі і мистецтві.
Талановиті українці створили
і залишили для нащадків тися
чі живописних і літературних
творів, героїчних і ліричних
пісень. Зокрема, на цілий світ
відомі козацькі, стрілецькі
і повстанські пісні, художні
полотна. Майдан 2013/2014 рр.
збагатив мистецтво, серед яко
го пісенне й малярське, новими
творами, співзвучними третьо
му тисячоліттю.

Різдво на Майдані
Слова Андрія ПАНЧИШИНА
Музика Віктора МОРОЗОВА
В Києві нині білії ночі.
Зірка сіяє, аж сліпить очі,
Не в Палестині, не над Йорданом,
А в Україні понад Майданом.
Не у Європі, не у Канаді —
Ісусик з нами на барикаді.
Дитятко Боже світом мандрує,
Віру, надію, любов дарує.
Зіронька сяє в київськім небі —
Ісусик з тими, хто у потребі.
І всі ми просим Божу Дитину:
Спаси від лиха нам Україну.
На барикаді срібні янголи.
Не полишай нас, Боже, ніколи!
Нам не потрібні царі зі сходу —
Син Божий ходить серед народу.
І тут Він чує молитву щиру:
Просимо волі, просимо миру.
Бог народився – кожен то знає,
Понад Майданом пісня лунає.
Ми усім миром заколядуєм
І Україну нову збудуєм.
На барикадах стоїмо.
Бог народився! — Славімо!
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Віртуальні щоденники революцій
З

самого початку Євромайдан збирався великою мірою завдяки за
кликам у Фейсбуку. Інформація в соцмережі мобілізувала киян
у ніч із 10 на 11 грудня, коли була друга спроба силового розгону про
тестувальників у столиці. Мобільні телефони, смартфони, планшети,
ноутбуки не тільки передали на барикади й із барикад терабайти інфор
мації, а й створили видовищні світлові шоу своїми підсвіченими екра
нами під час виступу „Океану Ельзи“ та встановлення світового рекор
ду найчисельнішого виконання Державного гімну. Наш Майдан — не
перший, але потужний приклад використання нових інформаційних
технологій у громадсько-політичному житті країни.

Якщо говорити про соцмережі, то
політичну рису вони проявили на
початку третього тисячоліття. Мобілізувати людей на масові протести
за допомогою СМС вдалося у 2001-му
році у Філіппінах, 2004-му — в Іспанії; згодом інтернет-заклики спрацювали в Колумбії та Молдові.
Вперше серйозно про роль Фейсбуку в контексті громадсько-політичних конфліктів заговорили в 2011 році,
після початку „Арабської
весни“: Фейсбук та Твіттер
були задіяні в організації акцій протесту, що привели до
відставки президентів Тунісу та Єгипту. Мережеві засоби комунікації використали
при підготовці демонстрацій
на Болотній площі (Москва,
2011–2012 рр.).
Під час подій українського Євромайдану зв’язок між
протестною поведінкою та
соціальними мережами стає очевидним фактом. Безперечно, були
телефонні дзвінки й особисті розмови, але Фейсбук мобілізував навіть незнайомих небайдужих людей,
координував їхні дії, став джерелом
об’єктивної і суб’єктивної інформації, платформою для діалогу та
дискусій, місцем, де між захопленням і розчаруванням народжуються
креативні ідеї.
Нічого дивного: в 2013 році
Україна посіла 5 місце у світовому
рейтингу шанувальників соцмереж.
Там зареєстровано 81 українських
користувачів інтернету. Трійка найпопулярніших в Україні — Фейсбук,
Твіттер та Вконтакті — різняться
можливостями. У Твіттері можливі
лише короткі репліки та посилання. Вконтакті — широке поле для
обміну аудіо-, відеоконтентом та
ілюстративною інформацією.

Крім того, що уможливлює живу
й жваву дискусію, Фейсбук знає про
Євромайдан усе: коли там потребують людської підмоги, дров, харчів,
грошей, медикаментів, де відбуваються суди над арештованими майданівцями, до кого звертатися в разі
будь-якого тиску з боку державних
органів; Фейсбук показує й розпо-

відає про прокурорів і беркутівців,
а також — своїх героїв. Усе просто:
варто лише набрати хештег #євромайдан — і з’явиться багата новинна
стрічка з дописами останніх діб та
посиланнями на актуальні журналістські матеріали.
З перших днів українського протесту у Фейсбуку розгалужується
мережа публічних сторінок, які докладно відображають структуру
всього Майдану та повідомляють
про діяльність активістів. Наприклад,
уся корисна й офіційна інформація
з перших днів оперативно публікується на сторінках „ЄвроМайданEuroMaydan“ (понад 170 тисяч підписників) та „Євромайдан Новини“;
особисті історії людей — на „Єлюдиmaidaners“; гаряча лінія допомоги —
це „Євромайдан SOS“. Є сторінки
„Доїхати на Майдан“, „Громадський
сектор Євромайдану“, „Інформа-

ційний центр „НЕ ЗЛИй Майдан“,
„Euromaidan Translators“ (перекладацька), а також представництва регіональних майданів, сотень самооборони тощо. Враження таке, що мешканці ІТ-намету разом із активними
мешканцями Фейсбуку повністю, немов у дзеркалі, відобразили не тільки кожну годину (інколи й хвилини)
протистояння влади з народом, а вже
вибудували цифровий макет якогось
нового ідеального суспільства — інтернет-утопії, яку прогнозують фантасти, і від якої не тільки одна держава, а, можливо, й людство зможе відштовхнутися у майбутньому.
А наразі віртуальна реальність
Євромайдану — кольоровіша й подекуди зрозуміліша від реальності
матеріальної. У цифровому світі
підтримати, описати, структурувати й навіть передбачити щось легше, ніж у житті,
тому кількість підписників
сторінки щодо протесту не
означає, що всі вони візьмуть
участь у ньому. Іншими словами, практика свідчить, що
революції не народжуються
у Фейсбуку. Такої думки історик Ярослав Грицак.
— Правильно кажуть: „Ви
не можете твіттернути революцію, бо для того, щоб щось
твіттернути, воно має бути“.
Соцмережі не створюють революцію, але дуже важливі, коли революція починається. Я не певний, чи
Фейсбук сам собою має нову якість.
Зараз він привносить кількість, створює нові соціальні зв’язки, допомагає у самоорганізації, мобілізує. Але
можна сперечатися, чи в соцмережах
відбувається щось змістовне. Вони —
лише інструмент, який не буде діяти,
якщо нема на це певних умов. Я бачу
в Фейсбуку стільки перепостів, що
вилущити звідти те, що можна десь
використати, дуже важко. Вага залишається за великими текстами та
ідеями. Тому соцмережі — не та платформа, де революція може з’являтися.
Фейсбучні та твіттерні дописи мають
бути короткі. Я так думаю, але можу
помилятися, бо належу до іншого покоління, — зазначив він в інтерв’ю на
„Громадському радіо“.
Анна ГЕРИЧ
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Через терни — до зірок
С

ьогодні минув рік, як відійшов
у засвіти доцент кафедри охо
рони праці ІЕСК Львівської по
літехніки Ігор Павлович Пістун

Наука — як дихання
Після закінчення вечірньої школи
Ігор Павлович одразу ж пішов на
роботу і паралельно здобував вищу
освіту у Львівській політехніці на
вечірній формі навчання. Отримавши диплом, трудову діяльність
розпочав із будівництва корпусів
Фізико-механічного інституту на
вулиці Науковій у Львові. Цьому
інститутові віддав 16 років. Пройшов шлях механіка, інженера, головного інженера відділу, старшого
наукового співробітника. Йому довелося працювати разом із академіком Г. В. Карпенком, що й вплинуло на його дальшу долю як науковця. Саме під його керівництвом
захистив кандидатську дисертацію, в основі якої були дослідження втоми конструкційних матеріалів
в агресивних середовищах.
Через рік після захисту кандидатської дисертації перейшов на викладацьку роботу на кафедру охорони
праці у Львівський сільськогосподарський інститут. Викладав охорону праці, безпеку життєдіяльності.
Не забував і про свої наукові уподобання — організував лабораторію
досліджень втоми конструкційних
матеріалів, був керівником трьох
кандидатських дисертацій. Разом
з ФМІ НАН України ім. Г.В. Карпенка
та НДІ рідких добрив керував рядом
наукових робіт.
Вже в роки незалежності знову
повернувся до альма-матер доцентом на кафедру охорони праці, де
продовжував удосконалювати курси
з безпеки життєдіяльності, охорони
праці в галузі. Займався проблемами підвищення фізико-механічних
властивостей конструкційних сталей. Як вислід, світ побачила його
монографія „Малоциклова втома
суднокорпусних сталей (стан поверхні та приповерхневий шар)“.
Під керівництвом Ігоря Пістуна
чотири аспіранти захистили свої
кандидатські дисертації.
В науковому доробку Ігоря Павловича — понад 200 праць, серед

них — наукові статті, монографії,
патенти. Він був автором першого
в Україні підручника „Безпека життєдіяльності“ та понад 40 підручників і посібників, переважна більшість яких із грифом Міністерства
освіти і науки України. Ними, до
речі, нині користуються всі українські студенти.

В науці тільки дурням тісно
Коли завідувач кафедри охорони
праці доцент Володимир Кіт згадує про Ігоря Павловича, його очі
мимоволі зволожуються, голос стає
тихим, душевним:
— Як нині, бачу його перед очима. Свій запал і енергію він передавав
не тільки працівникам кафедри, але
і всім, хто був поруч. Був передусім
педагогом, прагнув, щоб студенти
добре вчилися, сам був для них прикладом, стимулом до навчання. Ігор
Павлович багатьом не лише дав путівку в науку, а й був їхнім безпосереднім керівником. Був ініціатором
створення на кафедрі аспірантури
з охорони праці, брав активну участь
у всіх програмах із напрямів охорони праці і безпеки життєдіяльності.
Втомлені деталі — його докторська
дисертація, в якій він розвивав теорію
матеріалознавства з позицій забезпечення якості сталі для суден. Дисертацію захищав у Миколаєві на початку
дев’яностих років, але з якихось причин ВАК її не затвердив: йому запропонували взятися за іншу тему. Це
стало для нього великою трагедією. Та
він зумів вийти з неї достойно, хоча

й з рубцями на серці: готував публікації, писав підручники, посібники, що
мають визнаний авторитет в Україні.
Як науковець, був дуже плодовитий,
не знаю, чи ще хтось в Україні зробив
більше, ніж він.
— Це людина — рух, генератор
ідей, великий життєлюб, надзвичайно
добрий, толерантний до студентів, до
викладачів, завжди готовий прийти на
допомогу, — додає доцент кафедри
Олег Федевич. — Як майстер спорту
СРСР з греко-римської боротьби мав
прекрасні тренерські задатки, багато
часу проводив на борцівському килимі. Він перший в Україні офіційно
створив жіночу секцію з греко-римської боротьби, знаходив спонсорів,
які забезпечували всім необхідним
для тренувань його майбутніх чемпіонок різних рангів. Разом із сином Андрієм, заслуженим тренером
України з вільної боротьби, зробив
великий внесок у розвиток фізичної
культури, опублікувавши підручник
„Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт)“.
— Разом з Ігорем Павловичем ми
написали дві книжки, — долучається
до спогадів про Ігоря Пістуна і доцент кафедри Ростислав Яцюк. —
Він мав багато наукових ідей, зав
жди радів успіхам інших, написав
чимало книжок у галузях охорони
праці, безпеки життєдіяльності,
рослинництва, геодезії, автомобільної промисловості, суднобудування. Завжди казав, що йому важко
розділити безпеку життєдіяльності
й охорону праці, вважаючи безпеку
на виробництві і поведінку людини
в екстремальних умовах єдиним цілим. Був альтруїстом: на різні конференції їздив власним коштом (так
виховав і сина Андрія).
Ігор Павлович часто повторював вислови свого вчителя академіка
Г. В. Карпенка: „В науці тільки дурням тісно“, „Спішіть людям робити
добро“. Надзвичайно енергійний,
ерудований, поспішав багато встигнути в житті, ніби відчуваючи, що
часу може й не вистачити… Його
великим помічником і ангеломохоронцем по життю була дружина
Світлана, а робота і спорт були найбільшим захопленням.
Катерина ГРЕЧИН
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коротко

Політехніки вертепували
в Глави УГКЦ
m Закінчення. Початок на 3 с.

Спершу молодь колядою привітала монахів-селезіян святого
Дона Боска, побували в Апостольського нунція Римо-католицької
церкви архієпископа Томаса Едварда Галліксона, поспілкувалися,
розповіли про діяльність нашого
студентського капеланства — він
любить молодь і дуже прихильно
ставиться, повертепували і в отців
василіян. У Глави УГКЦ колядували, показували вертеп, подарували
йому футболки з логотипом Центру
студентського капеланства. Після
цього високого візиту побували
в київській семінарії. Там відслужили Божественну літургію. Вона
була унікальна і цікава тим, що діти
і студенти самостійно її співали,
читали „Апостола“, прислуговували. Також молодь мала екскурсії
Києвом, перейнялася духом українського Майдану.
— Від зустрічі з Блаженнішим
всі були в захопленні. Для мене
це була значуща подія. Студентам
заімпонувало те, що вони разом

із дітьми потрапили в його резиденцію — це дуже висока честь.
Після нашого виступу Глава УГКЦ
розповів про особливості нашого
вертепу, який мав дуже галицький
акцент — з циганами, жидами і їхньою говіркою. Відомо, що Блаженніший Святослав із Галичини, тож
йому було приємно, — розповів
капелан.
У Львові студенти теж ходитимуть із вертепом, але не звично —
від хати до хати, а відвідуватимуть
особливі місця: в’язнів, військових
(багато є солдатів зі Східної України, і вони вперше побачать вертеп
і традицію справжнього українського Різдва), стареньких, самот
ніх у будинку престарілих (у них
були також і перед Миколаєм), пі
дуть до інтернатів і до безхатченків, виступатимуть і в храмі Святого
Олексія на території Студмістечка.
Також цьогоріч традиційно студентів у гуртожитках священики поблагословлять святою водохрещенською водою.
Наталія ПАВЛИШИН

У всесвітній мережі стартував
проект, присвячений кардиналу Любомиру Гузару. Автори
проекту знімуть документальний фільм на основі мемуарів
Блаженнішого Любомира. До роботи долучилися рідні й близькі
кардинала. Знімальна група вже
відвідала село Кальне на Тернопільщині (тут служив дідусь
Любомира Гузара — отець Лука
Демчук). Навесні творча група
продовжить зйомки в Канаді, де
проживає племінниця кардинала Марія Рипан (дослідила
сімейний родовід до XVI ст.).
Повноформатний фільм вийде
на телеекрани цьогоріч — у День
Незалежності України.
Український католицький університет виступив із ініціативою
відзначити 200-ту річницю з Дня
народження Тараса Шевченка
флеш-мобом — читанням його
поезії в усьому світі 9 березня
2014 року. Заохочують усіх небайдужих зібратися у певний
визначений час у своїх містах та
селах біля пам’ятників Шевченка
та церков, на центральних площах міста та в інших громадських
місцях для того, щоб у такий
неформальний спосіб відзначити
цю визначну дату. Обов’язковим
твором для читання, окрім інших,
має стати „Заповіт“. Учасники
флеш-мобу повинні відзняти
відео, де вони читають „Заповіт“,
і відіслати в УКУ, де з цих відео
змонтують загальний відеоролик. Докладна інформація за тел.
+38 (032) 2409950/117 або e-mail:
events@ucu.edu.ua.
У Львівській області оголошено прийом документів на
отримання урядової премії за
особливі досягнення молоді
у розбудові України. Цю премію
присуджують молоді, особливі
досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного
життя України та утвердженню
її міжнародного авторитету. Документи кандидатів для надання
премії приймають до 7 лютого
2014 року в управлінні молоді та
спорту Львівської облдержадміністрації за адресою: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 55-А,
відділ молодіжної політики,
1 поверх, каб. 1.
За матеріалами інформагенцій
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Гра світлотіні й пластика штриха
У
нікальну колекцію оригінальних творів
західноєвропейської графіки XVI – XVIII
століть відкрили 16 січня в Національному музеї
у Львові ім. А. Шептицького. Серед 208 робіт
представлені рисунки найбільш відомих митців —
Мікеланджело, Тиціана, Гойї та Ван Дейка.

Подібна виставка вперше
проводилась у 1932 році,
а у 1982-му була спільна
виставка музею, картинної галереї та бібліотеки
ім. В. Стефаника. Однак
жодна не відзначалась такою масштабністю і концептуальністю.
У першій залі експозиції окремою групою представлено рисунки-припорохи, які служили лекалами для майбутніх ікон.
Більшість із них Митрополит Андрей Шептицький
придбав під час поїздок до
Італії в 1908 і 1909 роках,
зокрема, до Венеції.
Виконані вуглем і крейдою на тонованих аркушах,
твори Лодовіко Ґалліна
(1752 – 1787), художника,

який викладав живопис
і рисунок в Академії мистецтв у Венеції, вирізняються тонким моделюванням форм, грою світлотіні
й м’якою пластикою штриха. Взагалі, ці риси притаманні й усім митцям, які
творили у цей період.
Репрезентовано на виставці і рисунки-ілюстрації П’єтро Антоніо Новеллі
(1729 – 1804) — 34 аркуші із циклу зображень до
твору про улюбленого серед італійців католицького
святого Філіппо Неррі. Виконані вони в авторській
техніці олівцем, пензлем
і пером, із залученням білил, чорнил й акварелі.
Добірці студійних рисунків видатного май-

стра Джованні Баттіста
Тьєполо (1696 – 1770) та
його учнів і помічників
притаманна образна переконливість і висока
майстерність виконання. Особливо цікавим, на
думку мистецтвознавців,
є рисунок „Мідний змій“.
В останній залі експозиції представлено багату
збірку рисунків митців пе-

реважно венеційської школи. Гордістю колекції є твори Тиціана „Ісус Христос зі
святими“ та Мікеланджело
„Апостол“. До унікальних
експонатів належать, крім
цього, рисунок Ван Дейка
„Зняття з хреста“ й ескіз
Франсиско Гойї „Діти“.
Оскільки графіка боїться денного світла, бо
містить нестійкі фарбові
шари, вікна заклеїли спеціальною плівкою і закрили жалюзями. Оглянути
виставку, яка завершує
ювілейний рік музею і вшановує 40-річчя діяльності
його реставраційної майстерні графіки, показує тяглість культурних зв’язків
України з Європою, можна ще упродовж місяця. До
того ж, колекція експонованих творів є мало вивчена, що, можливо, заохотить молодь після її огляду
зайнятись дослідженням.
Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

„Наш Тарас“: архівні документи,
скомпоновані в біографічну парадигму
П
ерший український театр для дітей та юнацтва готує до
постановки виставу за творами, листами та спогадами Тараса
Шевченка — до 200-річчя від дня народження Кобзаря режисерпостановник Роман Валько у творчому тандемі з Влодком Кауфманом
вирішив інсценізувати свій задум восьмирічної давності.

У виставі задіяні актори як старшого,
так і юного покоління. Роль Шевченка виконують народний артист України Сергій Кустов і молодий талановитий актор Василь Василик. Романа
Валька найбільше цікавить, що було
в особі такого, „що вона запалилась
у тому часі і горить та гріє донині“.
— Якщо подивитися на життєвий шлях Шевченка — від раба до
митця світового рівня, то здолав
він його силою духу. Звідки бралася
в нього енергія? Можливо, від землі,
яка потребувала свого Мойсея. Доки

не звершилась доля України, він опікується нами — „а до того Я не знаю
Бога“, — розмірковує режисер.
Літературною основою постановки стали винятково архівні документи, всі доступні, які вдалося
прочитати ще у 80-х роках, коли
Роман Валько працював у Полтаві.
Нових першоджерел за час незалежності було віднайдено дуже мало.
Осмислений і скомпонований завдяки художньому баченню Влодка
Кауфмана матеріал ще наприкінці
минулого року набув рис вистави.

Оприлюднити його завадили майданні події.
Під час роботи Влодко Кауфман
використовував три коди-символи — шлагбаум (як заборона, утримування в рамках), шинель (як капуста — знімаємо, а під нею ще одна),
бюрократія, яка тісно переплелася
з літературою (бронзонування Шевченка розпочалося з Галичини, але
сприйняття його як генія мистецтва
було б для суспільства корисніше).
Вистава орієнтована на дітей від
12 років, хоч і для дорослих вона буде
цікава. „Наш Тарас“, сподіваються
його творці, збудить у глядачів гідність і зародить хоча б мінімальну
потребу пізнавати Шевченка глибше.
Наталя ЯЦЕНКО
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народні традиції

Дідух — життєдайний символ
українців
З
кожним роком, а цьогоріч
особливо, щораз більшої по
пулярності набувають прикра
шання на Різдвяні свята домівок
не ялинками, а давнім україн
ським символом — дідухом. Про
особливості створення, значен
ня та символіку дідуха розпові
дає народна майстриня соломо
плетіння, членкиня Об’єднання
народних майстрів та художни
ків-аматорів при Львівському
державному обласному центрі
народної творчості і культурноосвітньої роботи Ірина Світ.

Молода самбірчанка понад п’ятнад
цять років створює різноманітні
твори у народній техніці художнього плетення зі соломи. Та її „візитною карткою“ є дідухи. За плечима майстрині — десятки виставок
в Україні і за кордоном. Твори Ірини
Світ прикрашають домівки та приватні колекції видатних людей та
поціновувачів мистецтва у різних
куточках світу: США, Канада, Росія,
Польща, Австрія, Німеччина, Франція, Голландія, Іспанія, Португалія,
Італія, Австралія та ін. Як „Народний умілець року“ перемогла у конкурсі на звання лідера року „Когорта
славних самбірчан 2013 року“. Пані
Ірина також очолює гурток декоративного живопису Центру позашкільної освіти міста Самбора та
є режисером-постановником і ведучою театралізованих культурномасових заходів відділу культури
виконкому Самбірської міськради.
— Мені змалку подобаються вироби з екологічного природного
матеріалу, який є тисячолітнім ровесником української нації і завжди
модний. Особливим видом моєї
творчої діяльності є створення дідухів. Намагаюся всіляко відроджувати споконвічну національну традицію використання цього символу
в урочистих народних обрядах та
щоденного вшанування його в оселях. Творю у своєму стилі: передовсім це витончене спіральне обплітання соломкою стовбура, ніжок
та пучків, роблю на дідухах „бабу“
(пряне сіно), символічне „кропильце“, плетених солом’яних „чистих

птахів“, дзвіночки, магічні вузли
тощо. Улюблені мотиви, які використовую у роботі, — українська
міфологія та хліборобська символіка, — розповідає майстриня.
На основі історично-етнографічних матеріалів Ірина Світ відтворила вишуканий трипільський
спіралеподібний стиль зажинкового
дідуха, що за своєю манерою не має
аналогів у світі. Незмінними помічниками у творчості завжди є мама та
чоловік. Усе необхідне для роботи
(жито, пшеницю, овес, льон) родина
вирощує власноруч на полі. Головні
вимоги до матеріалів — природне
висушування, ручна робота, зберігання у чистому, сухому вентильованому приміщенні, без прямого
сонячного проміння і збирання до
Купала (22 червня).
— Мій Зажинковий Дідух-Рай
є найскладніший за будовою і найвишуканіший за пропорціями та прецизійністю виконання, сягає величних розмірів від 1 до 3 м заввишки,

з пропорціями „золотого“ перетину,
динамічної асиметрії, числової гармонії тощо. Є принципова різниця
між Зажинковим і Обжинковим дідухами. Зажинковий дідух (легкий,
ажурний, витончений, пишний)
є жіночим, декоративним, урочистим, довговічним і використовується для різноманітних подій життя
людини. Його виготовляють жінки-берегині із недозрілого збіжжя
високохудожньою технікою декорування. Обжинкові снопи (важкі
і могутні) в’яжуть чоловіки перевеслом у кінці жнив із найдобірнішого
зрілого збіжжя для селекції зерна,
немає сенсу робити їх декоративними, бо стоять Обжинкові дідухи
(снопи) зі Щедрого Вечора до ранку,
обмолочуються, а солому спалюють.
Українська родина повинна мати
обидва дідухи: Обжинковий (жертовний) та Зажинковий (святковий),
перший для приготування Багатої
Куті, а другий — для усвідомлення
протягом року краси, покращення
здоров’я, набуття щастя, відлякування біди тощо.
Особливим власним творчим
„винаходом“ майстриня вважає
спеціальну „покуть-саркофаг“
(коробка, захищена органічним
склом), який є своєрідним традиційним „Красним кутом“ (східний
кут кімнати, для розміщення дідуха
був традиційним ще в трипільській
культурі, колись його фарбували на
червоно) для зберігання та транспортування дідуха, що дає змогу
захистити його унікальну природну
тендітність та зберігати при дотриманні всіх правил майже у необмеженому часі.
— Особливість дідуха й у тому,
що він вимагає ретельного порядку
у домівці: відсутність пилу, павутини, зайвої вологи, хімічного запаху,
він стимулює чистоту фізичну і духовну. Біля нього не можна лихословити, смітити тощо. Зажинкові
дідухи призначені для побутування
в оселі щоденно і довгі роки — вони
декоративні і довговічні з оздоровчими властивостями злаків та позитивним впливом краси і гармонії
на психіку та біополе людей. Найкраще місце для дідухів — світлиця
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або спальня. Є й спеціальні дідухи
для дарування на уродини, на легкі
пологи і здоров’я породіллі, на новосілля, весілля і навіть для салону
автомобіля… Останні мої новаторства — міні-дідух (10 см) та дідухнагрудний значок (5 см), — розповіла моя співрозмовниця.
У творчому доробку Ірини Світ
є солом’яні картини, панно на різну
тематику, декоративні скульптури,
ажурні підвісні просторові композиції та солом’яна пластика як традиційного, так і авторського характеру, солом’яні забавки, прикраси,
дармовиси тощо.
Творчі роботи високо стилізовані, максимально наближені до абстракції та образного сприйняття,
виконані з естетичним мистецьким
смаком без використання штучних
матеріалів та замінників. Ірина
працює також, як художник-кераміст, живописець, володіє багатьма
техніками декоративної аплікації.
Її роботи споріднені з трипільскими орнаментами та бойківським
вишиттям, суголосні з підкарпатською національною архітектурою
та народним одягом, несуть націо
нальну традицію з глибини тисячоліть, спрямовані на виховання
національної ідентичності та шляхетності.

Як каже сама Ірина, у її творчості панує культ української хліборобської краси, відчувається свіжий
подих природи, життєдайне багатство полів та лагідне підсоння, тиха
мелодія української пісні та велика
працелюбність народу. Особливою
естетичною магією майстриня наділяє солом’яних птахів, що рухаються
в повітрі: ластівки-щедрівки, голуби
кохання, містичні птахи-засновники Світу тощо. А тему материнства
розкривають неповторні солом’яні
Берегині-Заступниці, Покровительки Роду і Всього Сущого. Майстриня
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коротко
Лауреатом премії ім. Максима
Рильського визнано Романа
Гамаду за доробок перекладів
із перської мови „Захоплюючі
розповіді“ Алі Сафі та „Бахтіярнаме“. Цього року на здобуття
премії було висунуто 13 творів,
перекладачами яких є шість авторів. Вручення премії відбудеться 19 березня у Музеї ім. Максима
Рильського в Києві.
використовує можливості житньої
соломи, плете найрізноманітніші
спіралі та вузли, символічно забарвлює соломку натуральними барвниками, що споріднює соломоплетіння
з писанкарством. Все це дає широкі
творчі можливості для розкриття
вічних високих ідей: кохання, щастя, миру, материнства та духовності.
На основі багаторічних етнографічних досліджень Зажинкових
дідухів Ірина Світ зробила художню
реконструкцію цього споконвічного
народного зображення найсвятішого для українців космічного виразу
добра, злагоди, пошани до своїх
предків, любові до дітей та всього
найкращого в рідному домі.
— Колись жодне свято не обходилося без дідуха: він освячував
народження дитини, скріплював
шлюб, очищав новосілля і супроводжував померлих;
його зображення
є на кольоровій трипільській кераміці,
писанках, різьбах,
вишивках, ткацтві…
Зараз дідух традиційно вшановують
свідомі українці на
Різдво у родинному
колі, в громадських
установах та на велелюдних майданах. Та,
на жаль, за роки Незалежності ніхто не
спромігся офіційно, на державному
рівні відродити традиційне вшанування цього найбільшого символу
нашої хліборобської нації. Дідух
відомий у світі під назвою „Світового Дерева“, „Рай-Дерева“, „Дерева
Роду“, „Дерева Життя“ тощо, — наголосила моя співрозмовниця.
Майстриня планує чимало цікавих проектів для популяризації цього давнього українського символу.
Зокрема, організувати Національний фестиваль дідухів.
Наталія ПАВЛИШИН

Держкомтелерадіо закінчив прийом творів, висунутих на здобуття премії Кабінету Міністрів
України ім. Лесі Українки. Цього
року на премію, що присуджується в чотирьох номінаціях,
надійшла 61 робота. Найбільше
претендентів — 35 змагатиметься цього року в номінації
„Літературні твори для дітей та
юнацтва“. Порівняно з минулими
роками збільшилась кількість
творів, висунутих на здобуття
премії у номінації „Кінотвори для
дітей та юнацтва“.
200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка на Львівщині
святкуватимуть масштабно
і впродовж року. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.
У травні на „Арені — Львів“ відбудеться мистецька акція „На
Вкраїні милій“, до Дня знань кожен першокласник у подарунок
отримає „Кобзаря“. Заплановано поїздки у Санкт-Петербург,
Казахстан (місця, де творив
і жив Шевченко), а також — відкриття літературно-меморіального музею.
20 січня у львівській Опері відбувся благодійний концерт
„Шевченко live: 200 років
живого спілкування“. Організатори — студенти Університету
банківської справи НБУ. Захід,
метою якого є привернення уваги громадськості до важливого
ювілею, розпочав серію концертів по містах України задля
збору коштів у рамках проекту
„Восьмий Аукціон надій“: „Шевченко live“. За виручені кошти
у Моринцях буде відновлено
дубовий парк та встановлено
буккросингову шафу з українською літературою.
За матеріалами інформагенцій
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конкурсні твори

Д

о завершення терміну подачі творів на конкурс „Мій Шевченко“ залишилося
трохи більше тижня. Нагадуємо студентам, що на переможців чекає поїздка
Шевченковими місцями, а на призерів — грошові премії. Найкращі твори
опублікуємо в „Аудиторії“ після завершення конкурсу. А сьогодні пропонуємо
читачам найкращі твори з цьогорічного конкурсу знавців української мови
ім. П. Яцика (твори двох переможниць шукайте в ч. 37 за 5 листопада 2013)

За Шевченком
Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть…
І кажуть, коли справді палко просиш
За когось просто від душі,
За нього молитви до неба зносиш,
Ще більше Бог віддасть тобі.

Якщо відверто, то діяти „так, як
треба“, як нас навчали, іноді неможливо. Макіавеллі, відомий філософ,
повторював: „Християнські цінності, настанови, звісно, чудові, але неможливо жити, дотримуючись їх“.
Коли потрапляєш у ситуацію, в якій
все те, що гарно звучало з уст учителів, доводиться якось та й утілити,
мимохіть сумніваєшся. А найгірше,
що оте вагання не триває годину чи
день. Ні, дракони спокуси огортають душу звідусюди, беруть її у свій
полон, позбавляючи людину будьякого (навіть і найменшого) вибору. Так і прагнеш ступити на іншу
стежину, розкішну, величну, безмежну, де житимеш, як король. Не
думаєш тоді ні про інших, ні про їхні
проблеми, ні про якісь обтяжливі
обов’язки щодо оточення. Є, звісно,

поняття „добрі діла“ на цьому шляху, але вони стосуються тільки тебе:
живеш, щоб догодити собі, щоб задовольнити і забезпечити себе коханого. А знаєте, я б у жодному разі
не обрала цієї стежки. Розумію, це
звучить непереконливо. Але тільки
долаючи труднощі, я відчуваю приплив щирої, непідкупної і нефальшивої радості. І коли так хочеться
вилити комусь оті свої нарікання,
не забуваю повторювати вперто:
„А порівняно з ким, шановна, тобі
так важко?“ І моє внутрішнє горде
„еґо“ замовкає:
Коли здається, що життя є кисле, як лимон,
І солодощі тільки на чужих вітринах,
Ти пригадай, що в світі сотні ще,

а то й мільйон
Життя вимірюють у лічених хвилинах.

Звісно, хтось прекрасно бачить
мої вчинки й наміри, бачить і мою
душу, цілком оголену і геть нагу,
бачить саме мене. І навіть якщо я не

отримаю якоїсь матеріальної (а для
мене це те ж саме, що і тривіальної)
прижиттєвої нагороди, непохитно
вірю, що найголовнішим призом
стане увіковічення мого імені в чиїйсь пам’яті. Хочу лише, щоб життя, дане мені, стало крихітною частинкою вселюдського фундаменту
добра. Дуже важливо — не забувати
про інших, бо ж добро породжує добро, а радше — викликає його навіть із нічого. Деколи словом, іноді
молитвою, інколи копійчиною ми
можемо комусь допомогти, а когось
і врятувати від загибелі. Часом опосередковано також робимо щось хороше, стаючи, наприклад, взірцем
для сторонніх. Пам’ятаймо про
це щохвилини: навіть якщо ніхто
„земний“ не оцінить належно наших старань, Всевишній зафіксує
кожну дрібничку. І зло не втече від
Його пильного ока…
Тетяна ІВАНИШИН,
студентка групи ФЛ-25 ІКНІ

В своїй хаті — своя правда,
І сила, і воля…
Кожен із нас разом із молоком матері увібрав цінності свого роду. Чи
варто шукати іншої правди, інших
цінностей? Чи можна мріяти про
процвітання рідного краю, про примноження достатку в країні, якщо ми
шукаємо нові ідеали деінде? Мабуть,
ні… Слабка людина — це та, що радше послухає пораду інших, ніж прислухається до свого розуму. Слабкість
країни, власне, і є від слабких людей.
Виховувати волю, силу духу потрібно з дитинства. З дитинства
і варто пояснювати різницю між

правдою та брехнею. Знаючи, хто
ми є, ким були наші батьки, предки, ми не забудемо правди. Ніхто
не диктуватиме нам умов для існування. Як тільки втрачається тверда
життєва позиція, грань між правдою
й неправдою зникає.
Не маючи своєї думки щодо
будь-яких аспектів суспільного
життя — чи то мовне питання, чи то
перспективи інтеграції в Європейський Союз — людина перестає відігравати свою активну роль у житті
країни. Вона приєднується до маси

безвольних, безініціативних істот,
яким скоріш за все байдуже, що буде
з країною через кілька років. У них
в хаті нема ніякої правди, не виховується дух.
Оберігаючи свою хату, свою
сім’ю, ми оберігаємо державу. Зберігаючи та примножуючи українські
цінності, ми не даємо тим, хто поглядає на нас „неситим оком“, забрати в нас Батьківщину.
Тетяна СТАДНИК,
студентка групи ФК-41 ІНЕМ
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СТУДЕНТСЬКА ТВОРЧІСТЬ

Раз добром нагріте серце
Вік не прохолоне!
У нашому бетонному, холодному світі не
вистачає добра. Щира усмішка, підтримка, співчуття відійшли на задній план.
Ніжність врятує світ, але де ж той добрий чарівник, який привезе її в своїй
магічній скриньці? Люди відкинули її, як
й інші моральні якості, схилившись перед
нахабною силою, впертістю, досягненням мети будь-якою ціною.
Коли серце зігріває добро та прихильність до інших, здається, що світ
усміхається у відповідь. Саме з усмішки може початися і продовжитися, як
ефект доміно, зміна світу на краще.
Думати, що від однієї людини нічого
не залежить, — це для безвольних рабів, які загрузли у власному безсиллі.
З одного починається більшість.
Кар’єрний ріст, гроші та багатство —
важлива річ, але серце, не зігріте коханням чи просто любов’ю близьких, не

відчує радості від досягнутого успіху.
Й опинитися самотнім у кінці життєвого
шляху, коли, озирнувшись назад, не знайдеш жодної людини, яка посіла б важливе місце у твоєму житті, означає, що воно
прожите даремно.
Тож усміхнімося тому, хто випадково штовхнув у транспорті, пробачмо другові, який, не подумавши, образив нас. Добро у стократ повернеться,
ніжність та любов відгукнуться у серці
ближнього. Тоді ніякі незгоди не обвіють крижаним вітром ваше серце і,
можливо, для когось саме ви станете
чарівником на білому коні, який принесе в нашу непевну реальність ще одну
краплинку добра.
Ольга РОМАНСЬКА,
студентка групи ЖР-21 ІНПП

Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть…
Добро. Скільки почуттів можна вкласти
у це маленьке слово! Яку велику роль
відіграє воно в нашому житті. Змалечку
батьки читають нам казки про боротьбу
добра зі злом. Виховують нас, промовляючи: „Не чини зла людям — і сам не
страждатимеш від чужих вчинків“.
Не можу не згадати слова свого улюбленого поета — Василя Симоненка: „Ти
знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це,
чи ні?“. Повторюючи подумки ці рядки,
щоразу хочеться бути якнайдобрішою,
пам’ятаючи, що життя не таке вже й дов
ге, аби тратити його марно, на ненависть, на якісь повсякденні непотрібні
дрібниці.
Кожна добра справа робить нас трішки вищими морально. Недарма Тарас

Шевченко наголошував: „Діла добрих
обновляться…“, адже добрі, щирі вчинки
роблять людину безсмертною в пам’яті
тих, кому вона допомогла. Нехай це буде
лише одна особа, але саме цей вчинок дає
тобі справжнє звання — „Людина“. Бо,
на жаль, сьогодні небагато кого можна
назвати саме таким почесним ім’ям.
Не хотілося б уже в сотий раз повторювати усталений заклик: „Творіть
добро!“, але мушу, бо ці слова є глибокою і вічною істиною, хоч на перший
погляд усе так просто звучить. Шкода,
дуже шкода, що далеко не кожен із нас
дотримується такого правила.
Наталія АНТОХІВ,
студентка групи ГД-13 ІГДГ

Псалми Давидові

Тарас Шевченко

1

Блаженний муж на лукаву
Не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з лютим не сяде.
А в законі господньому
Серце його й воля
Навчається; і стане він —

Як на добрім полі
Над водою посаджене
Древо зеленіє,
Плодом вкрите.

Так і муж той
В добрі своїм спіє.
А лукавих, нечестивих

І слід пропадає,—
Як той попіл, над землею
Вітер розмахає,
І не встануть з праведними
Злії з домовини.
Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть.
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наш календар
29 січня — День працівників
пожежної охорони.

Пам’ятні дати
24.01.1869 — народився Остап
Нижанківський, український
композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Людкевич, український
композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф
Луї Лаґранж, французький математик і механік.
25.01.1840 — помер Сімон Дені
Пуассон, французький математик і механік, автор праць з теоретичної механіки, матаналізу,
математичної фізики.
25.01.1942 — помер Агатангел
Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст,
академік.
26.01.1915 — помер Михайло
Павлик, український письменник і публіцист, один із засновників Радикальної партії.
27.01.1790 — народився Петро
Гулак-Артемовський, український поет, перекладач.
27.01.1839 — народився Павло
Чубинський, етнограф і поет,
автор українського Державного
Гімну „Ще не вмерла України . . .“.
27.01.1860 — вийшов друком
повний „Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло
Тичина, відомий український
поет.
28.01.1920 — помер Панас Мирний, український письменник.
28.01.1920 — у Києві засновано Національний академічний
драматичний театр ім. І. Франка.
28.01.1992 — Верховна Рада
України затвердила національний синьо-жовтий прапор Державним прапором України.
29.01.1578 — народився архієпископ Мелетій Смотрицький,
перший теоретик українського
мистецтва віршування.
29.01.1918 — бій українських
студентів з більшовицькими
окупантами під Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
30.01.1868 — народився
В’ячеслав Будзиновський, український політичний діяч, історик та письменник.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортогляд

Універсіади: визначення переможців
•Чоловіча команда з пауерліф

тингу Львівської політехніки під
керівництвом тренера — старшого
викладача кафедри фізвиховання,
м. с. м. к. Володимира Оліярника на
обласній Універсіаді у командному
заліку з 888 очками зуміла перемог
ти колектив ЛДУФК і завоювати
звання чемпіонів.
Срібний призер змагань — команда ЛДУФК (879 очок), бронзовий — команда УАД (657 очок).
Чемпіони та срібні призери Універсіади за ваговими категоріями:
І місце у ваговій категорії 59 кг —
Ігор Дорохін (к. м. с., ЛДУФК), ІІ —
Ігор Сидоряк (к. м. с., ІКНІ ЛП);
І місце у ваговій категорії 66 кг — Тарас Місько (к. м. с., ІГСН ЛП), ІІ —
Роман Щабель (к. м. с., ІХХТ ЛП);
І місце у ваговій категорії 74 кг — Роман Дорохін (к. м. с., ЛДУФК), ІІ —
Ігор Дутка (к. м. с., ІБІД ЛП); І міс-

це у ваговій категорії 83 кг — Іван
Король (м. с., ІІМТ ЛП), ІІ — Віктор
Москалюк (к. м. с., ІКНІ ЛП); І місце
у ваговій категорії 93 кг — Юрій Грицан (м. с., ЛДУФК); І місце у ваговій
категорії 105 кг — Богдан Нижник
(м. с., ЛДУФК), ІІ — Денис Шикітка (к. м. с., ЛНУВМ); І місце у ваговій категорії 120 кг — Ігор Адамчук
(к. м. с., ЛДУФК), ІІ — Андрій Козій
(І розряд, ІЕСК ЛП); І місце у ваговій категорії понад 120 кг — Борис
Дєчєв (І розряд, ЛДУФК), ІІ — Ігор
Жук (І розряд, ІКНІ ЛП).

•Баскетболісти Львівської полі

техніки розіграли нагороди універ
ситетської Універсіади — золото
здобули архітектори.
Ігри відбувалися у три етапи:
перший етап — ігри у підгрупах,
другий — півфінали і третій — фінали. У підгрупах команди бороли-

ся за перші місця, щоб продовжити
змагатися за нагороди Універсіади.
І це право здобули команди ІТРЕ,
ІАРХ, ІНЕМ, ІЕПТ ім. В. Чорновола. У півфіналах боротьба була ще
більш запеклою. Успішно провели
цей етап команди ІТРЕ й ІАРХ. ІТРЕ
переграв команду ІНЕМ з рахунком 39:30, а архітектори подолали
команду ІЕПТ ім. В. Чорновола —
48:35. У боротьбі за третє місце економісти переграли своїх опонентів
з ІЕПТ ім. В. Чорновола з рахунком
51:39 і стали бронзовими призерами.
Фортуна була на боці архітекторів — 63:61. ІТРЕ — срібні призери.
Наступні місця, відповідно, посіли: ІЕСК, ІІМТ, ІХХТ, ІГСН, ІКНІ,
ІКТА, ІГДГ, ІНПП, ІМФН.
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного вихо
вання Львівської політехніки

здоровий спосіб життя

Новий рік по-новому
К
інець — ділу вінець, а добрий початок справи — половина її успі
ху. Тому з нового року пропонуємо жити за іншими стандартами:
відкинути старі згубні звички, прищепивши собі нові — харчуватися
раціонально, займатися фізичною культурою хоча б удома, якщо не
в спортзалі, а також не засмічувати голову й душу інформаційним та
емоційним мотлохом.

Почнімо з того, що заважає нам жити
по-новому? Інерція. Хтось за інерцією тягнеться до цигарки, хтось —
зависає у соцмережах. Допоки нема
чіткого усвідомлення своїх дій (навіщо воно мені, чи можу я в цей час
робити щось приємніше й корисніше для себе та оточення?), доти будуть вони механічними і ніяких змін
у власному житті не побачимо. Хіба
збої — стреси, як наслідок — хвороби і нарікання, що от мені, бідному,
не щастить (про це — книжки знаного ще з радянських часів психотерапевта й письменника Володимира
Леві „Щастить же людям…“, „Мистецтво бути собою“, „Куди жити?“).
Зміна звичок — це як зміна програми у комп’ютері, тож потребує
серйозного підходу і часу — щонайменше 21 день. Скажімо, ви вирішили поміняти безладне харчування на
впорядковане й здорове. Насамперед

з’ясуйте, що їстимете і коли — наприклад, МОЗ України всім рекомендує щодня споживати не менше, ніж
300 г фруктів і 300 г овочів щоденно.
Складіть план, як втілюватимете задум у життя. І дотримуйтесь його,
незалежно від ліні й обставин! Корекція, звісно, не забороняється —
у когось йогурт добре засвоюється,
як і радять дієтологи, ввечері, а хтось
робитиме на заквасці власний, їстиме його зранку, і це даватиме людині імунітетний захист упродовж
дня. Для студента принцип „потрохи і малими порціями“, взагалі,
легко реалізовується — нормально
снідаємо (аби був на це час зранку,
лягаємо спати на годину скоріше,
ніж звиклося), кладемо у наплічник
яблука, банани, мандаринки, асорті
з горіхів і сухофруктів — маємо перекус, а то й повноцінний другий сніданок, якщо втомлений мозок вимагає.

Увечері не накинетесь, як голодний
вовк, на їжу — перевірено.
Інтернет, мобільний, кабельне телебачення — засобів зв’язку зі світом
і джерел інформації, між іншим, не
завжди позитивної і потрібної, стає
дедалі більше. Кінець минулого століття дав поштовх інформаційним
технологіям, а заодно — і хворобам
спини, очей — постійна напруга
м’язів і психіки мала би компенсуватися заняттями спортом, вмінням
правильно переключатись із розумової напруженої роботи на активність
фізичну. З’явилась і ще одна, можна
вважати, недуга — невидима, але неймовірно шкідлива — інформаційна
інтоксикація. Впускаймо у свою свідомість, а заодно і підсвідомість тільки ту інформацію, яка для нас корисна, яка сприятиме нашому розвитку,
духовному зросту, бо все решта —
шумовиння, яке, можливо, задовольняє нашу цікавість та частково емоції
(лайки ж — це так приємно), але назагал нічого не дає. Багато рухайтеся, прислухайтесь передусім до своїх
тіла й душі, ну і читайте „Аудиторію“!
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Вирощування
рослин
без
ґрунту
Збірка
новел
Д. Бокаччо

Обертова система

Кільчастий
тюлень

Склала Христина ВЕСЕЛА

Корабель, на
якому герой із
Фессалії плив у
Колхіду

Крісло
короля
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Опера
Ж. Массне

Розмінна
монета
Швеції

Ріка в
Грузії

Нічийна
позиція в
шахах

Художник-оформлювач
сцени
Транспортне
підприємство

Богиня Напрям
безум- ранковоства, го сонця
дочка
по комЗевса
пасу

Ріка в
Нідерландах
Літератор
Літера
грецького алфавіту

Давньогрецький
герой

Одиничний
вектор

Низький
ослінчик
з м’яким Чарівна
сидінням країна
Л. Ф. Баумана

Кульмінація
події

Руда
качка

Нота

J J J
Чоловік:
— Ти постійно годуєш мене
курячим м’ясом. Набридло.
Мені навіть здається, що
в мене пір’я починає рости.
Дружина:
— Гаразд, буду годувати
тебе яловичиною. Але щоб ти
потім не казав, що в тебе роги
ростуть!
Наспіви
альпійських
горян

Сани,
запряжеАнглій- ні собаський
ками
письменГора в
ник
Греції,
ХХ ст.
де жили
музи

Тихоокеанський
лосось
Одиниця
площі

Вільний
каменяр

Українсь- Польська стра- кий письхова
менниккомпанія фантаст
Столиця
Нікарагуа

Крок у
танці

Той, хто
здійснює
смертні
вироки

Гетьман
України

Бог підземного
царства
у римлян

Штат
США

Одиниця
роботи,
енергії

Дисперс- Він був
на систе- парубок
ма з бульбашка- моторний
ми газу

Ріка, що
витікає з
Байкалу

Середовище
розповсюдження
Місто в радіоБельгії
хвиль

Повість
М. Гоголя

Відросток нервової
клітини

Шлях
Наука
про
герби

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 1
Горизонтально: 5. Ватман. 6. Кордон. 9. Панацея. 11. Граніт.
12. Фараон. 16. Регламент. 18. Мопед. 19. Тіара. 20. Кастет. 21. Юзівка.
24. Ганді. 26. Квота. 27. Навігація. 30. Рокфор. 33. Кармен. 34. Ракетка.
35. Допінг. 36. Гавана.
Вертикально: 1. Гарнір. 2. Канал. 3. Сонет. 4. Фонтан. 7. Мангал.
8. Дракон. 10. Попурі. 13. Сенбернар. 14. Інфузорія. 15. Петарда.
17. Підкова. 22. Шаблон. 23. Штуцер. 25. Ігумен. 28. Моціон. 29. Талант.
31. Варна. 32. Екран.

Організація
українських
націоналістів

Самець
бджоли

J J J
—
—
—
—

Що сказав графолог після вивчення твого почерку?
Сказав, що я злий і агресивний.
Ну, а ти?
Влупив йому в чоло за брехню!

J J J
— Потерпілий, що у вас вкрали?
— Абсолютно всі хутряні вироби, за винятком кота.
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Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — АТЗТ „Львівський уні
вермаг „На ринку“.
Поштова і електронна адреса — м. Львів, площа
Ринок, 32.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — м. Львів, вул. Шевська, 1.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — нале
жить до об’єктів з підвищеною екологічною небез
пекою. Технічні та технологічні дані — тепло на
опалення.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності — рішення керівництва АТЗТ „Львівський
універмаг „На ринку“.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних — існуючі, сировинних; енергетичних
(паливо, енергія, тепло) — електроенергія — 3,17 кВт,
природний газ — 25,9 тис. нм3/рік; водних — вода —
0,3 м3/добу на підживлення системи опалення; трудових.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві
і експлуатації).
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
• клімат і мікроклімат — не впливає;
• повітряне — залишковий вплив;
• водне — залишковий вп лив;
• ґрунт — не впливає;
• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не
впливає;
• навколишнє соціальне середовище (населення) — не
впливає;
• н авколишнє техногенне середовище — не впли
ває.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або
безпечного захоронення — люмінесцентні лампи —
16 шт. здаватимуть на демеркуризацію.
11. Обсяг виконання ОВНС — згідно ДБН
А.2.2 – 1-2003 р.
12. Участь громадськості — вимагається, зверта
тися за адресою: м. Львів, площа Ринок, 32, до гене
рального директора АТЗТ „Львівський універмаг „На
ринку“ Грабового Б. М., тел. (032) 235-89-39.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
Площа, см2 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

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток № 09603192,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Козачук
Оксани Василівни;
утрачену залікову книжку № 1009120, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Примачика Сергія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Павлюк Тетяни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дуб Софії Мирославівни;
утрачений студентський квиток № 1107246,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кізими Романа Івановича;
утрачений студентський квиток
ВК № 07641677, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ганжі Юрія Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Горчина Ігоря Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Шереметьєвої Олесі
Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федини Назара Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Романюк Оксани Олегівни;
утрачений студентський квиток
№ ВК 09601906, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Карташової Юлії Ігорівни.
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для львів’ян і гостей міста

освітні курси

Життя цікавіше з BEST

Т

и активний та ініціативний; буденне життя
видається нецікавим, і ти шукаєш яскравих
вражень та пригод? Приєднуйся до міжнародної
студентської організації BEST та відкрий для
себе безліч нових можливостей!
BEST дає змогу отримати унікальний досвід, навчатися, подорожувати та самовдосконалюватися. Відчуй дух справжньої команди, знайди багато
нових друзів, здобувай навички, яких не вчать на
лекціях, але які необхідні у житті.
Якщо тобі цікаво, що таке BEST і чим ми займаємось, хочеш дізнатись про освітні курси у Європі — приходь на презентацію організації та літніх
курсів 13 лютого о 16.00, 124 ауд. г. к. Докладна інформація на сайті: http://best-lviv.org.ua/.

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
23 січня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
24 січня — „Жізель“ (балет). 18.00.
25 січня — „Трубадур“ (опера). 18.00.
26 січня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
23, 26 січня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
24 січня — „Дама з камеліями“. 18.00.
25 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
28 січня — „Криза“. 18.00.
29 січня — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Камерна сцена
26 січня — „Любов на замовлення“ (прем’єра). 18.00.
28 січня — „Катерина“. 17.00.

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

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
24, 25 січня — „Театр злочину“. 19.00.
26 січня — „Формули екстази“. 19.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
23 січня — „Пісочниця“. 19.00.
25, 26 січня — „Провінційні анекдоти“. 18.00.
29 січня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки
24 січня — „Search: www.МатиНАЙмичка.com.ua“. 15.00.
26 листопада — „Загублений хвіст,
або Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
23 січня — „Втеча з реальності“. 14.00.
25 січня — „Чарівник смарагдового міста“. 14.00.
26 січня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 15.00.
29 січня — „Наш Тарас“ (прем’єра). 14.00.

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140026.
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