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Чи є для Вас мистецтво психотерапією?
Творчість не тільки примножує 

нове у світі, а й звільняє від 
старого. Митець, творячи, по-
збувається своїх переживань, 
думок різного штибу — від 
депресивно-тривожних до ра-
дісно-кольорових. Сприймач 
мистецтва теж співтворить, із 
автором, і зазнає світогляд-
но-душевних метаморфоз. 
Одним словом, мистецтво, не 
залежно від того, чи твориш 
ти його сам, чи тільки на емо-
ційно-інтелектуальному рівні 
споживаєш, якщо відкритий 
до цього, зцілює. Мабуть, тому 
прояви агресії, потворності 
і жаху є такими небезпечни-
ми у мистецтві модерново-
му — ми, і так маючи власний 
негатив, можемо заражатись 
ним додатково і нести по 
житті далі.

Темою розмови під час зустрі-
чі митців, мистецтвознавця 
і психолога 16 січня у львів-
ській книгарні „Є“ стало мис-
тецтво як психотерапія. „Не 
лише письмо, а й мистецтво 
взагалі — живопис, наприклад, 
чи іконопис, чи спів — усе це 
може бути психотерапією, — 
стверджувала письменниця 
й художниця Христина Лука-
щук. — Це також можливість 
бути гармонійним, щасливим“. 
Художник Нестор Бордун 
дещо не згоден із думкою, що 
мистецтво є психотерапією, 
бо воно, на його переконання, 
не є якимсь особливим ліком, 
а радше способом поставити 
людину з голови на ноги — 
відновити себе. Психолог 
Наталія Ророха зауважила, 
що раніше для людей оцінка 
соціуму була не настільки 
вагома, і це давало змогу віль-
но творити: важливість бути 
позитивно оціненим гальмує 
бажання розкриватись через 
творчість.

Чи „мистецтво змиває пил із 
повсякденності душі“ (Пабло 
Пікассо), чи воно — те, що 
„збурює емоційну сферу 
й дезорганізує людину, 
як логічну машину“ (Майк 
Йогансен), у будь-якому разі 
істинним є розуміння, що без 
нього жити нам було б важче.

Ірина Андрощук, студентка першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Пишу, коли вже дуже кепсько“
Коли пишу вірш, вкладаю в нього все те, що могла б розказати 
людині, котрій довіряю, котра мене не покритикує і нікому 
про це не переповість. Пишу через кохання, через проблеми, 
які бувають у стосунках: наприклад, один просить другого 
не робити щось, а сам робить — висловлюю свої думки щодо 
такої ситуації і свій душевний стан. Насправді не люблю писати, бо ж роблю це 
тоді, коли вже дуже кепсько, але опісля мені стає значно легше. Буває, що нудно 
на парі, тож починаю щось малювати — це сприяє активізації запам’ятовування 
матеріалу. А ще, коли я подивилась фільм „Need for Speed“, у якому люди не 
бояться вірогідних важких ситуацій, що призводять навіть до втрати життя, 
я позбулась страху — і зробила, нарешті, гімнастичний „місток“.

Зеновій Шульба, студент першого курсу магістратури 
Інституту архітектури:

„Не виплескую свої емоції“
Забудови радянського періоду є переважно сірими — бетонні 
стіни, арматура, плитка, і це справляє дуже гнітюче вражен-
ня. Люди, потрапляючи до центру міста, де архітектура наси-
чена іншими кольорами, декоративними елементами, отри-
мують позитивні відчуття. Тож коли зі Сихова приїжджаю до 

університету, це абсолютно мене змінює. Малюю не для того, щоб позбутися 
чогось, не виплескую, як інші художники, свої емоції (я — психічно стабільна 
людина), малювання є просто спонтанним душевно-розумовим поривом.

Максим Халупа, студент третього курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту:

„Гра у футбол — моя психотерапія“
Не пишу, не малюю, бо моя діяльність не пов’язана з мисте-
цтвом. Хоч у дитинстві малював і сприймав тоді це як вира-
ження власної фантазії, думки, але потім інтереси поміня-
лися на спортивні. Для мене психотерапією є гра у футбол. 
Подивитись якийсь фільм — теж непоганий варіант психо-
логічного розвантаження. Були стрічки, які, як і книжки, 

міняли настрій, але тільки на короткий час. Можливо, людей, поглинутих 
творчістю, мистецтво спроможне змінювати пожиттєво. Найбільш впливо-
вими на психіку, на мій погляд, є книги, музика й кіно.

Опитувала і міркувала Наталя ЯЦЕНКО

Олександр Кузнецов, студент першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Звільнення простору для нового 
позитиву“
Для мене більш заспокійливим засобом, ніж мистецтво, 
є спорт — теквандо, карате, якими займаюся із дитинства. 
Люблю споглядати пейзажі на картинах — піднімають на-
стрій, коли сумно, слухаю ліричні пісні… Фільм „Хатіко: 
вірний друг“, а також короткометражка, яку зняли торік у Львові, „Дотор-
кнись і побач“ примусили мене плакати. З книжок читаю романи про війну, які 
теж впливають доволі емоційно. Сам, після хорошої події, пишу вірші — це 
звільнення простору для нового позитиву.
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NOTA BENE!

Закінчення на 5 с. m

креативна наука

На піцу з відомим фізиком — чому б ні?
Підтримка цікавих наукових ініціатив молодих фізиків — це суть 

проекту Young Minds. Його реалізовує Європейське фізичне това-
риство, яке сприяє розвитку фундаментальної природознавчої науки 
й до якого належить і товариство українських фізиків. Секція Young 
Minds функціонує й у Львові, її кістяк — молоді вчені Інституту фізи-
ки конденсованих систем НАН України.

Люди з „бажанням  
щось робити“
Осередок EPS Young Minds 
у Львові з’явився у лип-
ні 2011-го. Його активіст 
і скарбник Роман Рома-
нік — молодший нау-
ковий співробітник 
відділу статистичної 
теорії конденсованих систем ІФКС, 
голова Ради молодих вчених Інсти-
туту — розповідає:

— На котромусь із засідань один 
із наших молодих науковців, згодом 
президент секції Lviv Young Minds, 
Микола Максименко виступив із 
повідомленням про те, що Євро-
пейське фізичне товариство за-
початкувало проект Young Minds: 
закликало створювати молодіжні 
групи науковців на місцях і пода-
ватись на гранти — для реалізації 
проектів, спрямованих на популя-

ризацію науки серед молоді, 
студентів або налагодження 
зв’язків між вченими різних 
країн. У нас в інституті зна-
йшлася необхідна кількість 
активних молодих людей 

(плюс старший порад-
ник — це доктор фі-
зико-математичних 
наук Ярослав Ільниць-

кий) — і ми сформували осередок 
Young Minds у Львові.

Відтоді вона розрослась удві-
чі — до 14 учасників (Микола Мак-
сименко, Олег Менчишин, Роман 
Грицьків, ін.). Не всі однаково ак-
тивні, проте нині це вже не тільки 
представники ІФКС, а й, наприклад, 
аспірант із ЛНУ ім. І. Франка Андрій 
Кузьмак. Загалом долучитись до гру-
пи може кожен охочий фізик — від 
студента до кандидата наук: треба 
мати не більше 35 років, бути членом 
національного, тобто Українського 

фізичного товариства (студенти фі-
зичних спеціальностей мають право 
входити до нього) і, звісно, „мати ба-
жання щось робити“.

Наука „чиста“…
А що, власне, роблять львівські 
Young Minds’и? Завдяки отрима-
ним грантам провели вже кілька 
заходів. Так, Європейське фізичне 
товариство підтримало школу-се-
мінар „Ізінгівські читання — 2012“ 
і англомовне видання лекцій за під-
сумками зустрічі, воркшоп, міжна-
родну конференцію „Статистична 
фізика: сучасні тенденції і засто-
сування“ (2012). Скарбник Lviv YM 
розповідає:

— Зазвичай на великих конфе-
ренціях молоді люди не мають мож-
ливості доповісти — хіба привезти 
постер. Тож ми вирішили провести 
сателітну зустріч молодих учених. 
Лектори з-за кордону прочитали для 
нас науково-популярні лекції, а ко-
жен молодий науковець (більшість 
була з України, кілька іноземців) 
мав можливість презентувати свій 

вручення дипломів

„Я вірю в те, що наш народ, сильний, розумний, переможе, все стане на свої місця — і ви будете 
щасливо жити в незалежній Українській державі“ — з такими словами до випускників-

хіміків звернувся директор Інституту хімії та хімічних технологій Політехніки професор Йосип 
Ятчишин 24 січня під час вручення дипломів

Хіміки відкрили випусковий сезон
Урочистість відбулася 24 січня в ак-
товій залі головного корпусу Полі-
техніки. Випускники — 63 магістри 
і 103 спеціалісти з різних кафедр 
ІХХТ — у мантіях і конфедератках. 
Розділити з ними радісний момент 
прийшли рідні та завідувачі кафедр. 
Але з огляду на напружену суспіль-
но-політичну ситуацію в країні ди-
ректор ІХХТ закликав скромно про-
вести свято. Також побажав молоді 
міцного здоров’я і успіху в пошуку 
місця праці:

— Зараз ситуація з цим складна: 
підприємства не всі працюють, фі-
нансування науки — і кафедр, і на-
уково-дослідних установ, і Академії 

наук — зменшується, а це великого 
припливу молоді не зможе забезпе-
чити. Але я вірю в те, що наш народ, 
сильний, розумний, переможе, все 
стане на свої місця — і ви будете 
щасливо жити в незалежній Укра-
їнській державі.

Після „Гаудеамуса“ випускни-
кам вручили дипломи. Щоправда, 
не всім — через те, що казначей-
ство вчасно не перерахувало кошти 
міністерству, деякі випускники, 
зокрема червонодипломники доку-
менти про закінчення вишу цього 
дня не отримали.

І. Ш.
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підсумки року

Вагомий вклад хіміків у науку
Інститут хімії та хімічних тех-

нологій Львівської політехніки 
до завершення 2013 року підій-
шов із добрими результатами 
науково-дослідної роботи.

— Досягнути таких високих по-
казників ми змогли лише завдяки 
нашим науково-педагогічним ка-
драм, — говорить директор інсти-
туту професор Йосип Ятчишин. — 
У нас нині працює 34 доктори тех-
нічних наук і 116 кандидатів наук, 
а загалом науково-дослідною робо-
тою займається 109 осіб, що стано-
вить близько 71 відсотка колективу.

Два рази на рік перед членами 
Вченої ради інституту про хід вико-
нання дисертаційних робіт звітують 
завідувачі кафедр і докторанти, що 
дає можливість оперативно реагува-
ти на різні негативні процеси, які ви-
никають у ході роботи над кандидат-
ськими і докторськими дисертаціями, 
і вчасно їх усувати. В інституті також 
працює три докторські спеціалізова-
ні вчені ради із семи спеціальностей, 
що сприяє вчасному захисту аспіран-
тів та докторантів. Торік тут успішно 
захищено 5 докторських і 12 канди-
датських дисертацій. Підготовлено 
до захисту ще 5 докторських дисерта-
цій. А загалом в інституті навчається 
53 аспіранти й 11 докторантів. Майже 
всі викладачі мають наукові ступені 
кандидата або доктора наук. Серед-
ній вік докторів наук, що захистилася 
торік, становить 44,8 роки, тоді як вік 
працюючих докторів наук — 60,2. Як 
наслідок — науково-викладацький 
склад суттєво омолоджується. Вод-
ночас це ще й свідчить про високий 
науковий потенціал інституту. Його 
працівники проходять стажування за 
кордоном за рахунок міжнародних 
грантів, що теж сприяє підвищенню 
наукового рівня молодих хіміків, які 
згодом передаватимуть свої знання 
і досвід студентам. Троє науковців 
отримують стипендії Кабінету Мі-
ністрів України для молодих учених, 
премії та гранти Президента, п’ятеро 
працівників — інші стипендії та 
гранти.

— Чільне місце в інституті має 
науково-дослідна робота на кафе-
драх як за рахунок держбюджетної 
тематики, так і з залученням поза-
бюджетних коштів, незважаючи 

навіть на те, що обсяг фінансуван-
ня торік був значно менший, ніж 
у 2012 році, — розповідає дирек-
тор. — Торік ми виконали 22 госпдо-
говори, одне державне замовлення, 
два міжнародних проекти, два гран-
ти з фінансуванням і чотири догово-
ри про співпрацю. Найбільший обсяг 
державного фінансування у цьому 
році планують отримати кафедри 
органічної хімії й технології біо-
логічно-активних сполук, фармації 
та біотехнології. Крім цього, ці ка-
федри мають ще й надходження із 
спецфонду, а також госпдоговори. 
Забезпечені цього року державним 
фінансуванням і госпдоговорами ка-
федри хімічної технології переробки 
нафти і газу, аналітичної хімії, хіміч-
ної технології переробки пластмас, 
загальної хімії. На жаль, торік завер-
шилося фінансування двох держбю-
джетних тем на кафедрах технології 
органічних продуктів та хімії і тех-
нології неорганічних речовин. Хоча 
ми й подали нові запити на цей рік, 
однак фінансування на них наразі не 
передбачається. Така невтішна ситу-
ація може призвести до втрат моло-
дих і перспективних кандидатів наук.

— Йосипе Йосиповичу, яка результа-
тивність  науково-дослідної  роботи 
2013 року?
— Торік ми отримали 5 патентів 
на винаходи, завершили 23 роботи, 
створивши нові речовини, які ви-
користовуються в навчальному та 
виробничому процесах. Приємно, 
що наші науково-дослідні роботи 
абсолютно відповідають світовому 
рівню. Впровадили у виробництво 

дві розробки, у навчальний про-
цес — 18.

— Яка у Вас ситуація з публікацією 
наукових праць?
— Власне за результатами науко-
во-дослідних робіт торік ми опу-
блікували 536 статей і тез допові-
дей на різних конференціях, з яких 
102 статті — у зарубіжних та укра-
їнському виданні, внесеному до на-
укометричних баз даних. Отримали 
22 охоронні документи, спільно зі 
студентами опублікували 67 робіт 
(зокрема два студенти опублікували 
свої статті самостійно), провели дві 
наукові конференції, зареєстровані 
в МОН України, не раз брали участь 
у національних і закордонних ви-
ставках, де виставляли інститутські 
дослідницькі експонати. Маємо 
також 17 діючих договорів, угод та 
контрактів про науково-технічне та 
міжвишівське співробітництво із за-
рубіжними партнерами.

— До наукової роботи студентську 
молодь залучаєте?
— А як же без неї, адже це наша май-
бутня зміна. Торік ми залучили до 
виконання науково-дослідних робіт 
242 студенти. На жаль, лише окре-
мим змогли заплатити за працю із 
загального фонду бюджету та спе-
ціального фонду. 141 студент брав 
активну участь в університетських 
і всеукраїнських олімпіадах, 20 — 
у підсумкових конференціях всеу-
країнських конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт. Зазвичай 
у всеукраїнських заходах студен-
ти отримують призові місця. Про 
те, що вони будуть нам надійною 
зміною, свідчить те, що троє з них 
отримують стипендії Президента 
України, двоє — стипендії фонду 
В. Пінчука „Завтра.UA“, троє — 
стипендії облдержадміністрації, 
ще четверо — стипендію ім. Миха-
левича, Вченої ради університету, 
іменну стипендію „Златобанку“ та 
академічну стипендію КМУ обдаро-
ваним студентам з числа інвалідів. 
Звичайно, вклад у науку був би знач-
но більший, якби ми мали кошти на 
закупівлю нового обладнання для 
навчальних і наукових лабораторій.

Катерина ГРЕЧИН
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постер ще й усно; найкращі відзначи-
ли призами — таке завжди стимулює. 
У 2013-му провели школу-семінар 
і конкурс молодих учених у галузі ста-
тистичної фізики й теорії конденсова-
ної речовини. Грант дозволив запро-
сити лекторів з-поза Львова. Це була 
гарна нагода послухати фахівців, по-
ділитися власними результатами, по-
знайомитися й показати гостям наше 
місто.

Lviv YM, звіт про його діяльність 
Роман Романік влітку презентував на 
2-й зустрічі представників осередків 
EPS Young Minds, яка відбулась у Фран-
ції. Як пояснює науковець, кожна сек-
ція YM (їх зараз 23) щороку може роз-
раховувати на грантову підтримку до 
1 тисячі євро з фонду ЄФТ. Наприклад, 
на школі-семінарі це дозволило над-
рукувати тези доповідей, забезпечити 
учасникам безплатну участь у заході.

На травень фізики запланували 
чергові „Ізінгівські читання“, на які 
завітають учені з Франції та Британії, 
на червень — школу-семінар зі статис-
тичної фізики, теорії конденсованої 
речовини. На участь у ній можуть зго-
лошуватися (до 13 квітня) й аспіранти, 
старшокурсники.

…і наука популярна
Однак не самою „чистою“ наукою… 
Пригадуєте аншлаг до астрономічної 
обсерваторії восени минулого року?.. 
Поглянути на нічне небо жовтня 
львів’ян запросили саме Lviv YM спіль-
но з обсерваторією ЛНУ ім. І. Франка. 
Роман згадує:

— Якщо попередні наші заходи 
були орієнтовані суто на науковців, 
то Відкритий день в обсерваторії став 
першою акцією, спрямованою на по-
пуляризацію науки. Ми підготували 
плакати, буклети про небесні об’єкти, 
науково-популярні фільми. У день ак-
ції ми зрозуміли, що з рекламою навіть 
перестарались: прийшла десь тисяча 
осіб, багато дітей, черга величезна… 
Прийняти всіх, на жаль, ми не змогли. 
Тим, хто не встиг, пообіцяли провести 
додаткову екскурсію, можливо, навес-
ні. Про відвідини обсерваторії хочу на-
писати для журналу Europhysics News, 
адже для Young Minds це був наймасові-
ший захід! Він засвідчив, що львів’янам 
цікава наука, те, над чим працюють 
учені, і що дуже бракує науково-попу-
лярних заходів. А проект Young Minds 
допомагає їх реалізовувати.

Загалом Young Minds’и мають 
широке поле для дій: від семінарів, 
олімпіад до міжсекційного перегляду 
онлайн-трансляції церемонії вручен-
ня Нобелівської премії або запрошен-
ня відомого вченого-фізика… на піцу. 
Словом, креатив вітають! Самому Ро-
манові така науково-творча діяльність 
приносить задоволення:

— З одного боку, це дотично до на-
уки, з іншого — щось трохи відмінне: 
думаєш ширше, це відволікає від си-
діння за столом. Це новий досвід, нові 
контакти. Спілкування між учасниками 
Young Minds і представниками ЄФТ до-
сить неформальне — як між друзями. 
Також було б непогано організувати 
якісь заходи спільно з іншими секція-
ми, зокрема київською.

Ірина ШУТКА

креативна наука

На піцу з відомим фізиком — 
чому б ні?

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко

Рада ректорів вишів Львів-
щини запропонувала роз-
глянути проект Звернення 
до депутатів Верховної Ради 
України. „Ми пропонуємо ви-
словити свою позицію щодо 
можливих шляхів подолання 
соціально-політичної кризи 
в Україні парламентськими 
методами“, — йдеться у звер-
ненні. Ректорат Львівської 
політехніки підтримує звер-
нення та висловлює надію, 
що ВРУ ухвалить доленосні 
рішення щодо скасування ан-
тидемократичних законів від 
16 січня ц. р., звільнення всіх 
ув’язнених учасників мирних 
акцій та проведення масш-
табної політичної реформи.

У Технологічному коледжі 
Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ 
ліцензовано нову спеціаль-
ність. Випускникам спеці-
альності „Обслуговування 
програмних систем і комп-
лексів“ (напрям підготовки — 
„Комп’ютерні науки“) буде 
надано кваліфікацію „технік-
програміст“, і вони зможуть 
працювати у сфері інформати-
зації, яка передбачає застосу-
вання комп’ютерних техніч-
них засобів і програмного 
забезпечення для збору та 
обробки інформації з метою її 
аналізу та вироблення пропо-
зиції щодо прийняття рішень 
у різних галузях управлін-
ської, економічної та техніч-
ної діяльності.

Регіональний ландшафтний 
парк „Знесіння“ видаватиме 
науковий журнал. Науковий 
вісник Регіонального ланд-
шафтного парку „Знесіння“ 
розрахований на широке 
коло читачів і дописувачів. 
Це студенти, фахівці еколо-
гічної, пам’яткоохоронної, 
природно-заповідної, архітек-
турно-планувальної галузей, 
науковці, педагоги і всі, хто 
зацікавлені дослідженнями, 
вивченням та обміном досвіду 
у відповідних галузях. Журнал 
виходитиме чотири рази на 
рік різними мовами: україн-
ською, російською, польською, 
англійською.

За матеріалами інформагенцій
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коледж

Іван Костюк: „Ніщо 
не визначає майбутнє 
нації так, як освіта“
Технологічний коледж Львівської політехніки — найбільш „кон-

трастний“: тут готують молодших спеціалістів із комп’ютерних 
технологій, економіки, юриспруденції, а водночас — із дизайну та 
перукарського мистецтва.

Історія
Коледж бере свій початок 
від Львівського електро-
механічного технікуму, 
заснованого 1947 року. 
1963-го він був перейме-
нований у Львівський 
технікум радіоелектроні-
ки — відомий на теренах 
колишнього СРСР. Після 
кількох перейменувань 
і реорганізацій коледж 
став структурним під-
розділом Західноукра-
їнського інституту ін-
формаційних технологій 
та управління. З 2005 р. 
інститут носить назву 
Львівський державний 
інститут новітніх техно-
логій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола.

2006 року задля реа-
лізації ступеневої систе-
ми підготовки фахівців 
структурним підрозді-
лом інституту став Тех-
нікум дизайну. У жовтні 
2009-го з метою оптимі-
зації коледж і технікум 
об’єднали, а після приєд-
нання Інституту ім. Чор-
новола (тепер Інститут 
екології, природоохорон-
ної діяльності та туризму) 
до Політехніки 24 грудня 
2010 року Технологічний 
коледж став структурним 
підрозділом нашого уні-
верситету.

„Свої“ абітурієнти
На чотирьох відділеннях 
коледжу (комп’ютерних 
технологій, економіч-
ному, юридичному, мис-
тецтв) готують молодших 

спеціалістів. Тут навчаєть-
ся понад 1150 студентів.

— А ще є відділення 
довишівської підготов-
ки, — додає директор Іван 
Костюк. — У ньому ми го-
туємо дев’ятикласників 
до вступу. Зараз на 6-мі-
сячних курсах навчається 
приблизно 100 осіб. З бе-
резня почнуться 4-місяч-
ні, потім — одномісячні. 
Ні для кого не секрет, що 
рік-два перед вступом 
школярі вже практично 
не вчаться, а готуються 
до вступу, відтак вивча-
ють лише „потрібні“ пред-
мети. У нас же на туризмі 
ретельно вивчають гео-
графію, а ті, що вступають 
на дизайн або перукарське 
мистецтво, — рисунок. 
85 відсотків випускників 
наших курсів позитивно 
складають вступні ви-
пробування. Як правило, 
вони вступають до нас. 
На відміну від випускни-
ків 11 класів, які можуть 
здавати копії документів 
(позаяк подають сертифі-
кати ЗНО), до нас вступа-
ють реальні абітурієнти, 
адже у нас обов’язкові 
вступні іспити. Абітурієнт 
може вступати ще кудись 
лише за умови, що дата 
вступних випробувань не 
збігатиметься. А це ма-
лоймовірно. Тому наші 
„курсанти“ — не тільки 
професійно орієнтовані 
абітурієнти, вони свідо-
мо обирають саме наш 
навчальний заклад. Є діти, 
які після 10-го класу, всту-
пають до нас із атестатом 
за 9-ий клас.

Студенти коледжу на 
100 відсотків забезпечені 
гуртожитком, що на вул. 
О. Кульчицької.

Митці
На питання, як поєднують-
ся такі різні напрями в од-
ному навчальному закла-
ді, відповідь дуже проста: 
кожен напрям готує своїх 
студентів. Три напрями 
(студенти навчаються 
в корпусі на Демнянській, 
15 — в приміщенні, яке 
дісталося від ПТУ № 53, 
що готувало фахівців для 
ЛАЗу в часи його розквіту) 
мають свої „продовження“ 
у Політехніці. Дещо інші 
умови в дизайнерів і перу-
карів — вони навчаються 
в корпусі на вул. О. Куль-
чицької. У 2011 там відкри-
ли оновлений відремонто-
ваний перукарський салон. 
Обладнали приміщення, 
освятили його, купили ка-
совий апарат (щоб можна 
було працювати з готів-
кою) — і чекали клієнтів 
„з вулиці“. Тобто студен-
ти мали нагоду навчатися 
перукарського мистецтва 
на справжніх клієнтах, зі 
своїми смаками й замов-
леннями. Але доки цю пе-
рукарню доводили до пут-
тя, доки робили окремий 
вхід (адже в університет 
сторонніх не пускають), 
змінилось законодавство. 
Відтак наявність касового 
апарата робить навчаль-
ний заклад платником по-
датку на додану вартість, 
а це надто багато додат-
кових клопотів. Отож, 

студентам доводиться за-
прошувати на практичні 
заняття своїх знайомих, 
родичів, друзів.

Навчання
Але якщо з митцями все 
зрозуміло (в коледжі вони 
здобувають фах, який дає 
їм можливість працюва-
ти й заробляти гроші), то 
виникає питання: навіщо 
вступати до коледжу тим 
дев’ятикласникам, які піс-
ля закінчення повної се-
редньої школи прагнуть 
отримати університетську 
освіту?

За словами директора, 
відповідь проста: для шко-
ляра це додатковий шанс 
і практично без втрат. За 
4 роки такий абітурієнт 
здобуде фах (освітньо-
кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста), 
а якщо ні — то повернеть-
ся у школу (зрідка у школу 
повертаються й неуспіш-
ні студенти). Якщо ж він 
у коледжі навчатиметься 
добре, то вступить до уні-
верситету одразу на 2-ий 
чи 3-ій курс. А є й такі, що 
вже після 2-го курсу коле-
джу вступають до універ-
ситету на 1-ий.

— Після 9-го класу 
більшість дітей у школі до-
датково навчаються у ре-
петиторів, причому саме 
з тих предметів, з яких 
збираються складати ЗНО. 
Це відбивається на загаль-
ному навчальному проце-
сі у школі: вони звертають 
менше уваги на інші пред-
мети. Наші ж студенти вже 
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доросліші, мають певний 
досвід позашкільного на-
вчання, — переконаний 
Іван Васильович.

Викладацький 
склад
— Колектив комплекту-
вався впродовж багатьох 
років. У нас ще працюють 
викладачі Львівського тех-
нікуму радіоелектроніки, 
в яких я навчався, — каже 
Іван Костюк. — Частина 
працювала колись у По-
літехніці, в Інституті 
ім. Чорновола. Близько 
40 відсотків — це виклада-
чі вищої категорії. Більше 
десятка — зі званням ме-
тодист.

Про „файних вчителів“ 
говорить і студентка 4-го 
курсу Наталя Ланська:

— Після 9-го класу 
я вступила на туризм. 
Мені тут дуже подобаєть-
ся. Особливо хочу відзна-
чити, що наші викладачі 
Іванна Іванівна Болкун, 
Уляна Миколаївна Свен-
тозільська, Тетяна Іва-
нівна Бабін для нас — як 
сім’я. Тут ми здобуваємо 
і теоретичні знання, а за-
раз проходимо практику, 
нею керує Наталя Ми-
хайлівна Бойко. На 3-му 
курсі ми проходили прак-
тику в готелі, в турфірмі, 
в екскурсійному бюро. 
Працювати я хотіла б за 
кордоном. Планую вивчи-
ти англійську мову, а вже 
зовсім скоро матиму ту-
ристичний фах.

Працевлаштування
— У звітах продовжен-
ня навчання у виші при-
рівнюється до працев-
лаштування, — пояснює 
директор. — Але якщо 
говорити про реальну ро-
боту, то найчастіше пра-
цювати йдуть випускники 
комп’ютерних спеціаль-
ностей, перукарського 
мистецтва і туристичного 
обслуговування. Молодші 
спеціалісти економічних 
спеціальностей і право-

знавства переважно про-
довжують навчання у ви-
щих навчальних закладах 
ІІІ — ІV рівнів акредитації.

Нещодавно мер Львова 
Андрій Садовий задекла-
рував два пріоритетні на-
прями для Львова: туризм 
і ІТ. У коледжі конкурс на 
ці напрями зріс. Зокрема, 
на туристичне обслуго-
вування у 2012 році кон-
курс був 2 особи на місце, 
у 2013 – 3,2, на обслуго-
вування комп’ютерних 
систем та мереж відповід-
но 1,78 до 3,3. Щоправда, 
директор додає, що ана-
логічна ситуація і з інши-
ми напрямами: економіка 
2 – 3,9, комерційна діяль-
ність 1, 61 – 3,6.

— Конкурс зріс удвічі, 
на деякі спеціальності — 
втричі, — каже Іван Васи-
льович. — Це пов’язано не 
тільки з тим, що ІТ та ту-
ризм розвиваються, а й із 
тим, що ми запровадили 
підготовчі курси, ввійшли 
в структуру Політехніки, 
тобто покращили свій 
імідж.

Національно-
патріотичне 
виховання
На веб-сторінці коледжу 
є вичерпна інформація про 
навчальний заклад, напря-
ми підготовки, колектив 
тощо. А у зверненні дирек-
тор акцентує, що необхід-
ною складовою навчання 
є національно-патріотичне 
виховання. З одного боку, 
студенти — це неповноліт-

ні (до коледжу вступають 
у неповні 15 років), відтак 
коледж справді перебирає 
на себе виховну місію се-
редньої школи. Але крім 
того, наголошує Іван Васи-
льович, „кожен випускник 
коледжу повинен відбутися 
не тільки як кваліфікований 
спеціаліст, а як особис-
тість, громадянин, патріот 
Української держави“, адже 
„ніщо не визначає майбут-
нє нації так, як освіта“.

Відтак вихованню при-
діляють не меншу увагу, 
як навчанню. Свідченням 
цього є й фоторепортажі 
на сайті про кожне свято, 
кожен захід — у коледжі 
їх проводять практично 
щомісяця (День Матері, 
Шевченківські читання, 
Шевченківський вечір, 
свято весни, гаївки у квіт-
ні, поїздка в сиротинець 
перед Миколаєм або піс-
ля нього, козацькі забави 
тощо). Щороку студенти 
їздять на Говерлу, іноді 
навіть не раз. Вони актив-
ні учасники фестивалю 
туристичної пісні „Ба-
бине літо“, де посідають 
призові місця. Головний 
натхненник і режисер 
більшості дійств — за-
ступник директора Оксана 
Касіян, випускниця КНУ 
театру, кіно і телебачен-
ня ім. Карпенка-Карого 
(кінознавство). Вона що-
року оновлює сценарії, 
працює з дітьми.

— У нас на Західній 
Україні збереглося дуже 
багато традицій. Зрозумі-
ло, що національно-патрі-

отичну основу закладають 
у сім’ї, але ми теж повинні 
докладатись до виховання, 
наші учні саме у такому 
сприйнятливому віці, — 
вважає пані Оксана.

— Іноді й вони щось 
ініціюють, — підтримує 
Іван Васильович. — Я, на-
приклад, не розумію тако-
го свята Хеловін, але вони 
проводили. Минулоріч 
організували вокальний 
конкурс „1+1“ („Аудито-
рія“ писала про це).

Під час канікул сту-
денти ходили щедрувати. 
Самоорганізовувалися 
й брали участь у протес-
тах Євромайдану. Хоч 
вони неповнолітні, але 
вже свідомі.

— На цей рік плану-
ємо заходи до 200-річчя 
Шевченка, — ділиться 
планами Оксана Касі-
ян. — Традиційно прово-
димо конкурс: студенти 
читають вірші, пишуть 
твори, диктанти — такий 
собі тиждень української 
мови. Ми часто проводи-
мо тижні, присвячені пев-
ному напряму навчання. 
Наприклад, недавно в нас 
був тиждень туризму, який 
завершився КВНом.

Ще одна цікавинка 
коледжу — етнографічна 
світлиця. Її ідея виникла 
спонтанно. Спочатку були 
окремі експонати в кабі-
неті всесвітньої історії.

— А коли назбиралося 
багато, ми почали їх упо-
рядковувати, — згадує 
Іван Костюк. — Відділили 
куточок кабінету, влашту-
вали виставку. Студен-
ти спеціалізації „Дизайн 
інтер’єрів“ виконали ди-
пломні проекти і розписа-
ли стіни — п’ять періодів 
в історії України. Експона-
ти приносили і викладачі, 
і студенти, навіть я колись 
привіз дещо зі села, в якому 
народилися мої батьки. Всі 
експонати підписані: з яко-
го села чи містечка приве-
зені, хто був власником. 
Ми дуже пишаємось тим.

Тетяна ПАСОВИЧ
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„Оптимізація“, яка руйнує 
індивідуальність
Ще минулоріч „визрів“ новий 

закон оптимізації бюджет-
них установ, які утримуються 
за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. У документі містить-
ся пропозиція — об’єднати на-
вчальні заклади, заклади куль-
тури, фізкультури і спорту. Цей 
закон, на думку багатьох осві-
тян, окрім інших факторів, не-
безпечний тим, що, об’єднуючи 
навчальні структури, він зни-
щить індивідуальність і обличчя 
того чи іншого навчального 
закладу, які формувалися про-
тягом десятків років і не одним 
поколінням.

Яскравим прикладом є Львівська дер-
жавна дитяча музична школа № 6 — 
одна з найменших у нашому місті. 
Наступного навчального року від-
значатимуть 70-річчя від її заснуван-
ня. Будівлю місту подарував меценат 
Теодор Боґусєвич із умовою, що тут 
повинна бути лише музична школа. 
Цей навчальний заклад має чимало 
особливостей та цікаву історію: це 
була вечірня музична школа для до-
рослих, у 1970 році, зберігаючи ве-
чірнє відділення для дорослих, ство-
рили і дитячу музичну школу №6, 
а в 1980 р. вирішили, що початкова 
музична освіта для дорослих не по-
трібна; згодом тут була філія вищого 
музичного інституту ім. М. Лисенка, 
дитяча музична школа, яка транс-
формувалася у дві школи (№1 та 
№6). Ще три роки тому керівництво 
подало запит на присвоєння школі 
імені лауреата Шевченківської пре-
мії Богдана-Юрія Янівського, який 
свого часу тут працював.

— Це особливий випадок, коли 
дві однотипні школи працюють в од-
ній будівлі. Завжди всі думають, що 
ми конкуруємо, але насправді кожна 
школа має своє обличчя, свій напрям, 
тож ми доповнюємо одна одну, — 
розповідає директор музичної шко-
ли Богдан Ховзун. — Особливість на-
шого навчального закладу в тому, що 
тут перетинається кілька поколінь 
викладачів: старша школа — осно-
ва і класичний підхід до навчання, 
середнє покоління та молодь, яка 
працює дуже творчо і це ще більше 

спонукає до навчання дітей, адже 
ми навчаємо власним прикладом. 
Переконаний, що завдяки такій ор-
ганізації навчального процесу, наші 
учні отримують високі нагороди на 
різних конкурсах, фестивалях.

Ще однією особливістю цьо-
го навчального закладу, на думку 
очільника, є те, що це суто музична 
школа. Адже у певний період, коли 
треба було виживати самотужки, ба-
гато шкіл утворили нові відділи, не 
пов’язані з музикою (художні, хоре-
ографічні тощо). Вони ж вперше се-
ред музичних шкіл Львова відкрили 
вокальний відділ. Тепер мають по-
вноцінні творчі колективи.

— Зараз ми знову переживає-
мо складний період. Хоч і вдалося 
дещо стабілізувати ситуацію, але 
постійно підігрівається питання 
об’єднання, переведення, перене-
сення, а, оскільки наш навчальний 
заклад невеликий, то його легше 
приєднати. Чомусь завжди прагнуть 
зекономити на видатках на культур-
ний розвиток. А культура — це ве-
личезний і вагомий пласт як роботи, 
так і життя. Структуру мистецької 
освіти завжди порівнюю з видо-
бутком діамантів: ведеться широка 
робота, і з усієї маси обдарованих 
дітей вибираємо найкращих, скеро-
вуємо в певному напрямі мистець-
кого навчання. У нашій країні дуже 
мала підтримка обдарованих дітей 
на державному рівні. Європейці 
можуть похвалитися тим, що в них 
є стипендії, держава виділяє гранти, 

щоб здібні діти могли продовжити 
навчання, — розмірковує мій спів-
розмовник. — Ми також хочемо 
побудувати суспільство, яке вихо-
вуватиме інтелігентну, розумну, 
високоосвічену людину. Без музики, 
до прикладу, я цього не бачу. Крім 
того, музика — це постійна систем-
на робота, де нема „вивчив — не 
вивчив — проскочив“. Діти перено-
сять цю звичку системного навчання 
і на іншу свою роботу.

Найбільша проблема цієї шко-
ли (хоч, думаю, це стосується чи не 
усіх державних навчальних закладів 
такого типу) — це матеріально-тех-
нічна база. За останні п’ять років їм 
вдалося дещо придбати, але, напри-
клад, на новий вкрай потрібний ро-
яль коштів нема. Щоправда, як на-
голосив директор, з фінансуванням 
бувало й гірше.

Директор вважає, що всі фінан-
сові проблеми не повинні вирішува-
тися за рахунок батьків. Тому в їхній 
школі плата за навчання невисока. 
Він вболіває також за те, щоб колек-
тив мав достойну оплату праці.

Тішить те, що зараз з’явилося 
покоління батьків, які прагнуть ви-
ростити достойну дитину, з якомо-
га кращою і ширшою освітою. Вони 
ведуть сюди навчати дитину не для 
того, щоб вона обов’язково стала му-
зикантом, а для загального розвитку. 
А наше завдання — зробити все мож-
ливе, щоб учням було цікаво вчитися.

Наталія ПАВЛИШИН
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євромайдан

Вперше за останні десятиліття українська нація об’єдналася. Замість поділу на схід і захід 
поділ проліг між тими, хто протестує проти свавілля влади, і тими, хто владу узурпував, 

опираючись на силові структури. До перших приєдналися фан-клуби футбольних збірних. 
Натомість на боці силовиків, які намагаються придушити протести по всій Україні, виступають 
спортивні молодики, озброєні битами і ненавистю

Стосується кожного
І досі найлегше бути патріотом 
у Львові: тут навіть самі представ-
ники внутрішніх військ чи спец-
підрозділів, яких намагаються 
відправляти на Київ, просять мі-
тингувальників блокувати виїзд, 
а в Луцьку і Рівному міліція просто 
вийшла з ОДА, коли будівлю „бра-
ли штурмом“ протестувальники. Та 
й кількість євромайданівців у захід-
них регіонах значно переважає чис-
ло адептів влади.

У Львові створено Народну Раду. 
Львівська облрада вирішила визна-
ти Народну Раду України органом, 
уповноваженим представляти ін-
тереси народу України, рекоменду-
вати сільським, селищним, район-
ним, міським, районним у містах 
радам Львівської області невідклад-
но скликати позачергові сесії від-
повідних рад і ухвалити аналогічні 
рішення.

Очільники деяких обласних та 
районних адміністрацій виходять 
із партії влади та пишуть заяви на 
звільнення з посад глави ОДА та 
РДА.

Водночас схід та південь, де 
традиційно було непросто навіть 
демонструвати свою українськість 
(розмовляти українською чи вдяга-
ти вишиванку), змогли мобілізува-
тися: більшість ОДА (як структури, 
які представляють вертикаль пре-
зидентської влади) штурмують по-
встанці. І роблять це, незважаючи 
на протистояння силовиків та при-
хильників влади. На захист Євро-
майдану стали „ультрас“ футболь-
них клубів. На мітингу в Луганську 
Майдан проголосував за звільнен-
ня очільників ОДА. Крім західних 
областей, від влади звільнено ад-
міністрації в Сумах, Хмельниць-
кому, Він ниці, Полтаві. Протес-
тують і в інших областях. Станом 
на понеділок регіонали повністю 
контролюють лише Донецьку ОДА 
і Крим.

Не обійшлося й без жертв, 
зокрема у Черкасах, Дніпропе-

тровську, Чернігові, Донецьку, 
особливо в Запоріжжі. Серед по-
страждалих — журналісти. У Кі-
ровограді „тітушки“ затвердлими 
на морозі будівельними ґумовими 
молотками розбили голови двом 
хлопцям. Поруч була міліція, не 
втручалась і не зупиняла побит-
тя, свідчать очевидці. Активістів 
затримують, відловлюють також 
поза майданами. В ряди затри-
маних потрапляють і сторонні 
спостерігачі. Суди здебільшого 
виносять рішення про утримання 
в СІЗО 60 днів.

Та найгарячіше протистоян-
ня — таки в Києві. Ще 22 січня, 
в День Соборності, від вогнепаль-
ного поранення загинув вірменин 
Сергій Нігоян. Його батьки свого 
часу втекли з Нагірного Карабаху, 
де відбувалися збройні конфлікти, 
він народився в Україні. Сергій 
був на передовій на Грушевсько-
го, коли тривало протистояння 
з „Беркутом“. Кулі поцілили в гру-
ди та в голову. Вірменин — патріот 
України — встиг потрапити в кадр 
із декламуванням Шевченкового 
„Кавказу“. Для українців він став 
героєм. Від отриманих ран помер 
білорус Михайло Жизневський, 
який мешкав у Білій Церкві. Хова-
ли Михайла в день народження — 
26 січня йому мало б виповнитися 
26. Львів’янина Юрія Вербицького 
знайшли замерзлого в лісосмузі під 
Києвом, зі слідами катувань. Також 
у понеділок ховали уродженця Яво-
рівщини 45-річного Романа Сени-
ка. Київські лікарі намагалися вря-
тувати його життя, але поранення 
надто важкі. У нього були простре-
лені легені, він переніс кілька опе-
рацій, зокрема ампутацію руки.

Невідомі застрелили й мілі-
ціонера, який повертався додому 
(в гуртожиток „Беркуту“) в цивіль-
ному одязі. А скільки ще людей за-
гинуло — невідомо. Бо є чимало 
зниклих безвісти. Серед них і лідер 
Автомайдану Дмитро Булатов. По-

страждалі бояться звертатися в лі-
карні. Трапляються випадки, коли 
їх звідти викрадають невідомі або 
міліція забирає й затримує.

Саме брутальність і зневага до 
людей і об’єднала українців по оби-
два боки Дніпра. Повстали проти 
свавілля влади й міліції, проти сили 
кийка і зброї, проти принижень та 
знущань (інтернет облетіло відео, 
на якому бійці „Беркуту“ на морозі 
фотографують голого й побитого 
Михайла Гаврилюка).

Криваві жертви змусили владу 
сісти за стіл переговорів з опози-
цією. Перші два тури результату 
не дали. Відтак, порадившись із 
майданівцями, лідери опозиції 
вийшли з переговорів. Поступ-
ки, які запропонував В. Янукович 
(амністія для затриманих в об-
мін на завершення протестів), не 
влаштовують протестувальників, 
котрі вимагають повного переза-
вантаження влади, покарання си-
ловиків, які застосували зброю до 
мітингувальників та перевищили 
свої повноваження (до того ж не 
раз). Люди збираються стояти до 
останнього, домагаючись виконан-
ня усіх вимог. І неозброєна грома-
да успішно протистоїть озброєним 
силовикам. Це змушує владу до 
дальших перемовин. Після зустрі-
чі з очільниками українських цер-
ков В. Янукович закликав опозицію 
знову сісти за круглий стіл.

Він запропонував Арсенію Яце-
нюку посаду Прем’єр-міністра, 
а Віталію Кличку — віце-прем’єра 
з гуманітарних питань в обмін на 
згортання протестів.

На момент верстки газети відбу-
вається позачергове засідання Вер-
ховної Ради. Голова ВР Володимир 
Рибак наголосив, що мають бути 
розглянуті питання відставки уряду 
та доля пакету законів, прийнятих 
16 січня. Після відкриття засідання 
М. Азаров подав у відставку.

Тетяна ПАСОВИЧ
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in memoriam

„Не міг стояти осторонь, 
коли робиться таке беззаконня“
22 січня 2014 року — День Соборності, на 

жаль, став чорним днем новітньої укра-
їнської історії. Під час силового протистояння 
у Києві трагічно загинули 20-річний Сергій Ніго-
ян із Дніпропетровщини та громадянин Біло-
русі Михайло Жизневський, який мешкав у Білій 
Церкві і якому за кілька днів мало виповнитися 
26… Не менш шокуючим стало повідомлен-
ня про трагічну смерть львів’янина науковця 
Юрія Вербицького, який закінчив геодезичний 
факультет Львівської політехніки.

Юрій Вербицький, провід-
ний інженер відділу сей-
смічності Карпатського 
регіону Інституту геофі-
зики ім. С. Субботіна НАН 
України, взяв відпустку 
за свій рахунок і поїхав 
на Майдан — із бажан-
ням і вірою у можливість 
мирним шляхом змінити 
ситуацію в країні. 21 січ-
ня, коли він через травму 
ока приїхав до однієї зі 
столичних лікарень, не-
відомі люди викрали його 
разом із активістом Євро-
майдану Ігорем Луцен-
ком. Як повідомив опіс-
ля Ігор, котрому вдалось 
вижити, викрадачі „дуже 
професійно займалися по-
биттям“, він чув, як Юрія 
„дуже сильно пресують“, 
„бо він виявився зі Львова, 
а для цих людей, за їхні-
ми ж словами, це особлива 
каста ворогів“. Наступно-
го дня тіло львів’янина зі 
слідами тортур знайшли 
в лісосмузі під Києвом.

За офіційною версією, 
чоловік помер від пере-
охолодження. Проте друзі 
вважають, що його вбили 
за те, що був галичани-
ном. Один із товаришів-
альпіністів (науковець 
мав перший розряд з аль-
пінізму) зазначив: „він був 
далеким від політики, але 
казав, що не може стояти 
осторонь, коли робиться 
таке беззаконня. Казав: 
„Я маю бути там“.

Підкорювачі вершин 
згадують товариша як 
добру, спокійну, врівно-
важену, водночас сміливу 
і терплячу людину, на-
дійного партнера у гір-
ських походах. Складні 
маршрути його не ляка-
ли. Під час одного зі схо-
джень у кавказьких горах 
він зірвався і покалічив 
ногу, але від свого захоп-
лення все одно не відмо-
вився.

На кафедрі інженерної 
геодезії Політехніки на-
уковці — професор Яро-
мира Костецька, доценти 
Богдан Волосецький та 
Ольга Смірнова — згаду-
ють Юрія Вербицького як 
порядну людину, серйоз-
ного науковця. Власне, 
він — з родини науковців. 
Богдан Волосецький роз-
повідає:

— Свого часу я працю-
вав із батьком Юрія Тара-
сом Вербицьким у львів-
ському філіалі Інститу-
ту геофізики, у відділі 

сейсмо логії, а згодом, із 
1975-го у львівському фі-
ліалі математичної фізи-
ки Інституту математи-
ки, яким керував академік 
Підстригач. Брат Юрія 
Сергій — теж науковець, 
працює в Інституті гео-
фізики. Там працював 
і Юрій, займався програ-
муванням у сейсмології.

23 січня у Львові було 
оголошено жалобу за не-
винно убієнними в Києві, 
на будівлях вивішали пра-
пори із траурними стріч-
ками. Вшанували пам’ять 
загиблих по цілій країні 
й навіть у Давосі, під час 
Світового економічного 
форуму. Підтримали ро-
дину й політехніки з ка-
федри геодезії.

Під час панахиди у 
Храмі Різдва Пресвятої 
Богородиці люди за-
повнили церковне по-

двір’я — і це є найпро-
мовистішим свідчен-
ням того, як громадяни 
ставляться до останніх 
подій у країні. Від гро-
шової підтримки сім’я 
Вербицького відмови-
лася, попросивши пере-
дати кошти на потреби 
Євромайдану або потре-
буючим. Дехто віддав 
шану, залишивши у соц-
мережах кілька теплих 
слів під фото Юрія з його 
таким світлим і мудрим 
поглядом. Письменинця 
Мар’яна Савка написала: 
„Юрія Вербицького вже 
нема на цій землі, а його 
аккаунт вКонтакті все ще 
відкритий, друзі і просто 
люди, ті, хто сьогодні 
здригнувся від подробиць 
його смерті, пишуть йому 
останні важливі слова 
в дорогу, ніби ще зали-
шається відкритим той 
віртуальний портал до 
Бога, який повинен усе 
чути і бачити“.

Попрощатись із Юрі-
єм Вербицьким прийшли 
тисячі людей — від керів-
ників міста й області до 
львів’ян, які не знали його. 
Поховали закатованого на 
Личаківському кладовищі 
на Алеї Героїв, де спочи-
вають учасники бою під 
Крутами, вояки УПА, ві-
домі громадські діячі.

Ірина ШУТКА

P. S. Знані українські науковці висловили солідарність академічної спільноти зі спра-
вою, „за яку віддав своє життя Юрій Вербицький“ і оголосили про створення Сотні 
Юрія Вербицького. Її мета — обстоювання прав і свобод, що гарантовані у Декла-
рації прав людини та в Конституції України, сприяння „перезавантаженню влади“ 
у спосіб, доступний і гарантований Декларацією прав людини: через використання 
професійних знань для підготовки експертних оцінок, вироблення стратегічних 
рішень для розвитку України, мобілізацію зв’язків зі світовою спільнотою, участь 
у мирних акціях протесту. Ознайомитися зі зверненням, підписати його можна тут 
http://www.petitions247.net/statement_academics.
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Земля пухом Тобі,  
карпатський побратиме!

Ледь не щоліта вирушали ми з важ-
кими наплічниками в Карпати. До-
лаючи вершини, сповнювалися без-
межною радістю, адже опинялися 
ближче до Бога. Та й люди підбира-
лися завжди саме ті, які не зрадять, 
не підведуть.

І ось жахлива звістка: замордова-
но одного з наших карпатолюбів — 
Юрка Вербицького. У кожного, хто 
його знав і любив, на обличчі за-
вмерло німе запитання: „За віщо?!“. 
Він же ж і мухи в житті не образив.

На світлинах, як і у спогадах, 
Юрко веселий, розкутий. У житті за-
вжди тактовний, ввічливий. Бувало, 
коли хто не справлявся з непосиль-
но важким наплічником, він брав на 
себе чужий тягар.

Юрій любив рідну пісню. Не раз 
співав із нами біля ватри, немов пе-

редбачаючи, що треба встигати раді-
ти життю, коли радісно.

Асоціація молодих науковців 
і співробітників, до якої долучив-
ся й сейсмолог Юрій Вербицький, 
у 2001-му (див. світлину) долала Чор-
ногірський хребет. Нелегкий марш-
рут вибрали, адже на шляху було аж 
шість двотисячників. Звичайно, здо-
лали всі! Команда дібралася добра: 
лісівники, геологи, біологи, геодезис-
ти, фізики, математики, ба навіть фі-
лологи. Наперекір засторозі гуцулів 
купалися у Несамовитому озері, а то 
й у гірських потоках, де вода не те що 
холодна, а холоднюща. Але сонечко 
зігрівало. Жаль за тим часом…

Та невимовно більше жаль за гід-
ним товаришем. Земля пухом Тобі, 
карпатський побратиме!

Олег СЕМЕНИШИН

наш календар
пам’ятні дати
31.01.1648 — початок Визвольної 
війни 1648 – 1654 рр. під проводом 
Богдана Хмельницького проти 
шляхетської Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адрі-
ян Гельвецій, французький філо-
соф.
31.01.1949 — загинув у Львові пол-
ковник Олекса Гасин, шеф голов-
ного штабу УПА.
1.02.1843 — народився Микола 
Вербицький, український поет.
1.02.1897 — народився Євген Ма-
ланюк, український поет.
2.02.1812 — народився Євген 
Гребiнка, український поет i бай-
кар.
2.02.1845 — народився Іван Пу-
люй, український фізик, електро-
технік і винахідник, який відкрив 
Х-промені, один із перекладачів 
Біблії українською мовою.
2.02.1863 — народився Тимотей 
Бордуляк, український письмен-
ник.
2.02.1901 — народився Валер’ян 
Пiдмогильний, український про-
заїк i перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став 
головою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборi на 
Соловках Євген Плужник, україн-
ський поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено 
в дію перший атомний реактор.
3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо, 
французький фізик і астроном.
3.02.1864 — народився Володимир 
Самiйленко, український поет-са-
тирик i перекладач.
3.02.1929 — закінчився І Конгрес 
Українських Нацiоналiстiв, на 
якому створено ОУН.
4.02.1880 — народився Климент 
Квiтка, український музикозна-
вець і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій 
Хвойка відкрив перші пам’ятки 
Трипільської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосен-
ко, український маляр.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР 
були змушені покинути Київ i пе-
реїхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софiя Ру-
сова, талановитий педагог-
просвiтитель iз свiтовим iм’ям.
5.02.1977 — заарештовано членiв 
Гельсинської групи Миколу Ру-
денка й Олексу Тихого.

Вічна пам’ять Героям!
Несподівана, жорстока смерть забирає найкращих і не завжди ми 
розуміємо — чому. У цьому ж випадку все прозоро — вороги нашої 
незалежності у своїй сліпій ненависті прирікають на знищення ро-
зумних, світлих, благородних, сміливих, чесних, таких, як випускник 
Львівської політехніки Юрій Вербицький. Для екзекуції вони найма-
ють підлих, ницих, немилосердних убивць. 

Схиляючи голови перед світлою пам’яттю жорстоко закатованого 
Юрія Вербицького, розстріляних Сергія Нігояна, Михайла Жизнев-
ського, Романа Сеника, ми поборюємо у своїх серцях нестерпний біль 
і стаємо ще міцніші, бо нам додається сила всіх невинно убієнних. 

Вічна пам’ять Героям! 

Рада Товариства „Просвіта“  
Національного університету „Львівська політехніка“
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студентська позиція

Молодь закликала: 
„Не будь байдужим!“

Загострення політичної кризи 
в країні, криваві розправи, 

вбивства, затримання людей, які 
протестують проти режиму, з новою 
силою сколихнули студентство.

22 січня до молоді Львівської політехні-
ки прийшли студенти різних львівських 
вишів та закликати виступити проти дій 
влади, вбивств та катувань громадян. 
Як наголосили активісти, нема сенсу 
вчитися в державі, яку влада руйнує зсе-
редини, позбавляючи можливості жити 
гідно. Молодь переконана, що за май-
бутнє треба боротися і в кожному місті 
демонструвати свою позицію.

А вже 23 січня студенти-політех-
ніки з синьо-жовтими прапорами та 
плакатами „Не будь байдужим!“, спі-
ваючи державний гімн і вигукуючи 
„Слава Україні!“, прийшли за порадою 
до свого молодіжного лідера — голови 
Колегії та профкому студентів та аспі-
рантів Львівської політехніки Богдана 
Поліщука. Аби всім разом знайти комп-
роміс — щоб студенти і сесію склали, 
і мали можливість обстояти свої грома-
дянські права — з молоддю провів на-
раду представник адміністрації універ-
ситету, проректор Богдан Моркляник.

Розпочалася зустріч-нарада з по-
минальної молитви за загиблими під 
час сутичок у Києві.

Студенти звернулися до керівни-
цтва університету з проханням від-
термінувати семестровий контроль 
та екзаменаційну сесію для тих, хто 
прагне долучитися до протестуваль-
ників на Майдані.

Після обговорень дійшли спільної 
думки, що все вирішуватимуть в інди-
відуальному порядку.

Проректор закликав усіх, особли-
во дівчат та студентів перших-дру-
гих курсів, усвідомити небезпеку, яка 
може спіткати їх у столиці. Доцент 
Інституту архітектури Василь Петрик, 
який повернувся зі столиці, наголосив 
на необхідності мати надійні індивіду-
альні засоби захисту.

Завершилася багатолюдна сту-
дентська зустріч виконанням держав-
ничого славню.

Також у ці дні члени МГО „Сту-
дентське Братство Львівщини“ та 
представники вишів організували по-
стійно діючий Студентський страй-
ком, який координуватиме подальші 
дії молоді як у Львові, так і в Києві.

Пріоритетними напрямками ді-
яльності є створення штабу захисту 
від політичних репресій — Антире-
пресійного центру у Львові, коор-
динація роботи Патріаршої криївки 
у Києві та формування всеукраїнської 
мережі студентських страйкомів. Ан-
тирепресійний центр передбачає на-
лагодження комунікації та координа-
цію дій із аналогічними організація-
ми та ініціативними групами в інших 
містах (ЄвромайданSOS, Amnesty 
International, Help Євромайдан) із ме-
тою створення всеукраїнської мережі 
захисту учасників протестів та забез-
печення можливості обстоювати пра-
ва і свободи громадян України. Робота 
центру полягатиме у наданні юридич-
ної (правозахисної) допомоги постраж-
далим через „гарячу лінію“, консуль-
тації правозахисників, друк та розпо-
всюдження інформаційних матеріалів, 
формування волонтерських груп.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
У недільній молитві у Ватика-

ні Папа Римський Франциск 
помолився за загиблих під 
час акцій протесту українців 
та побажав, щоб в Україні 
діалог між владою та грома-
дянами виключав будь-яке 
застосування насильних дій. 
„Огортаю молитвами Украї-
ну, зокрема тих, хто втратив 
своє життя цими днями та 
їхні родини. Бажаю, щоб 
розвивався конструктивний 
діалог між інституціями та 
громадянським суспільством, 
щоб, виключаючи будь-яке 
застосування насильних дій, 
у серці кожної людини пере-
важав дух миру та шукання 
спільного добра“, — сказав 
Папа Франциск.

Щорічно 27 січня відзнача-
ється Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту 
(International Holocaust 
Remembrance Day). День був 
затверджений Генеральною 
Асамблеєю ООН 1 листопада 
2005 року в резолюції 60/7. 
Генеральна Асамблея ООН 
розпочала хвилиною мов-
чання спеціальне засідання, 
приурочене до 60-ї річниці 
визволення радянськими вій-
ськами в’язнів нацистського 
концтабору в Освенцімі 27 січ-
ня 1945 року. За час існування 
Освенціма в ньому загинули, 
за деякими оцінками, від 1,5 до 
2,2 млн. осіб.

У „Тюрмі на Лонцького“ від-
крили міжнародну виставку 
про злочини тоталітаризму 
в Європі: фашизм — на-
цизм — комунізм. Міжнародну 
пересувну виставку підготу-
вала Платформа європейської 
пам’яті та сумління. 27 банерів 
історичної документальної 
виставки комплексно роз-
кривають суть тоталітаризму. 
Статистичні дані доповню-
ються фотографіями голо-
вних ініціаторів та виконав-
ців таких злочинів, а також 
інформацією про наявність 
юридичних оцінок їх дії після 
падіння режимів. Виставку 
вже демонстрували у Чехії, 
Словаччині, Литві, Німеччині, 
Нідерландах.

За матеріалами інформагенцій
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молодіжний лідер

Дівчина, яка допомагає  
святому Миколаю
Христина Папроцька вже чотири роки є львівським координатором відо-

мої в усій Україні і навіть поза її межами благодійної акції „Миколай 
про тебе не забуде“. Цій волонтерській діяльності вона присвятила майже 
десятиліття. Нещодавно дівчину визнали одним із десяти кращих україн-
ських TEDх-спікерів 2013 року за поширення ідей, які надихають. Про те, 
що спонукало її до активної волонтерської роботи та як вдається заохочу-
вати до благодійності інших людей, Христина розповіла „Аудиторії“.

— Христино,  розкажіть, 
як Ви вирішили стати во-
лонтером?
— Вперше в 2004-му 
році, навчаючись у Львів-
ському інституті еконо-
міки і туризму, я долучи-
лася до організації бла-
годійної акції „Миколай 
про тебе не забуде“, яку 
організовує з 2001 року 
Академія Української 
Молоді, як звичайний 
волонтер. Ідея проекту 
полягає в тому, щоб по-
дарунки від святого Ми-
колая отримували також 
діти з малозабезпечених, 
багатодітних і неблаго-
получних сімей. Якщо до 
дитячих будинків та ін-
тернатів перед 19 грудня 
навідуються меценати 
або місцева влада, то про 
цю малечу подбати прак-
тично нікому. Щоб зібра-
ти подарунки, посортува-
ти їх на „Фабриці свято-
го Миколая“ та рознести 
дітям, а також провести 
різні інформаційні акції, 
потрібно багато волон-
терів. Якщо порівнювати 
з теперішніми масштаба-
ми, то в 2004-му нас було 
набагато менше. Мені 
тоді хотілося допомогти 
організаторам і долучи-
тись особисто до якоїсь 
доброї справи. З часом 
зрозуміла, що підготовка 
й організація акції пере-
творилися на мій стиль 
життя й добру щорічну 
традицію нашого міста, 
яку маю честь підтриму-
вати. Намагаюся переда-
вати своє натхнення всім 
волонтерам.

— Перший  раз  координу-
вати загальноміську акцію 
було складно?
— Багаторічний досвід 
на волонтерському рівні 
допоміг швидко зорієн-
туватись у ролі керівника. 
Я беру на себе відповідаль-
ність за успіх акції. Найго-
ловніше — мати команду, 
кожен член якої розуміє 
доручені йому завдання 
і відповідально ставиться 
до своїх обов’язків. Ста-
більно в оргкомітеті пра-
цює близько 15 людей. Ми 
починаємо підготовку до 
акції з жовтня. Працюю-
чи в ІТ-компанії, я органі-
зовую збір подарунків на 
роботі. Колеги мене під-
тримують і розуміють.

— Чи допомагаєте органі-
заторам з інших міст?
— Впродовж п’яти ро-
ків акція „Миколай про 
тебе не забуде“ є всеукра-
їнською, бо проходить 
у різних містах. Цього 
разу до нас долучилися 
Бучач, Дніпропетровськ, 
Дрогобич, Запоріжжя, Із-
маїл, Нікополь, Терно-
піль, Ужгород, Херсон. 
Активістам із інших міст 
пояснюємо основні мо-
менти, проводимо вишкіл. 
Минулого року ми вперше 
зустрілися з колегами та 
обмінялися досвідом пра-
ці в різних регіонах.

— Як залучаєте волонте-
рів?
— І волонтери, і добро-
чинці краще реагують на 
креатив. Тобто навіть бла-
годійність має спочатку 

зацікавити чимось, бо до 
фотографій знедолених, 
нещасних дітей люди, 
так би мовити, звикають 
і не реагують на них. Тому 
щороку вигадуємо щось 
нове, щоб зацікавити 
львів’ян. Багато, певно, 
пам’ятають про наш що-
річний Пам-Парад. Кіль-
ка разів ми залучали до 
нього духовий оркестр, 
який 2012-го навіть за-
танцював. Для того, щоб 
привернути увагу корис-
тувачів соцмереж, реа-
лізували ідею оригіналь-
ного символа „Микоlike“, 
який шириться в інтернеті 
та на постерах із весели-
ми фото компаній і фірм-
благодійників. Кожно-
го року працює близько 
750 волонтерів. Більшість 
із них — студенти. Най-
більше — з Франкового 
університету і Політех-
ніки. Цього разу було ба-
гато старшокласників. Це 
свідчення того, що акція 
житиме наступними по-
коліннями. Неповноліт-
ніх не пускаємо розноси-
ти подарунки, бо треба це 
робити ввечері в різних 
районах міста. Ми не хо-
чемо наражати людей на 
небезпеку. З тих же мірку-
вань просимо, щоб у групі 
був як мінімум один хло-
пець.

— Вас  назвали  одним  із 
10  найкращих українських 
ТЕДх-спікерів у 2013 році. 
Які ще нагороди маєте?
— Не знала про це. Мені 
приємно. Акція „Миколай 
про тебе не забуде“ отри-

мала минулого року ди-
плом „Благодійна Львів-
щина“. Я не рахую похвал, 
найкраща нагорода — це 
радість дітей, до яких ти 
приходиш як помічник св. 
Миколая. Ніякий диплом 
не може дати такої мо-
тивації та натхнення для 
дальшої праці, як розумін-
ня, що робиш справді важ-
ливу і потрібну справу. 
Коли бачу результат своєї 
роботи, зникає будь-яка 
втома.

— Які маєте плани на май-
бутнє?
— Мої плани пов’язані 
з вдосконаленням про-
цесу підготовки й про-
ведення акції. Зокрема, 
йдеться про залучення 
нових людей і передачу 
досвіду новому поколін-
ню волонтерів. Ставлен-
ня людей до благодійності 
в різних регіонах та в різ-
ні роки різне. За 13 років 
у Львові нас уже знають. 
Приємно бачити, що наші 
волонтери беруть участь 
і в інших проектах, які 
часто самі організовують. 
Акція розростається що-
року, бо люди, які були ко-
лись просто волонтерами-
студентами, виросли і те-
пер збирають подарунки 
в себе на підприємствах. 
Школярі, які відповідали 
за подарунки у школах, 
стали студентами і вже 
розносять їх. Дуже важ-
ливо виховувати молодші 
покоління.

Спілкувалась  
Анна ГЕРИЧ
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забуті імена

Менеджер  
української культури

Саме таким був галича-
нин, суддя, народо-

вець, нині незаслужено 
забутий громадсько-по-
літичний діяч доктор 
Юліан Лаврівський.

З портрета роботи Кор-
нила Устияновича, який 
зберігається у Львівсько-
му національному музеї 
ім. А. Шептицького, на нас 
дивиться високочолий чо-
ловік з глибоким, пильним 
поглядом великих, темних 
очей, що свідчить про те, 
що він був людиною рішу-
чою та енергійною.

— Потужна громад-
сько-політична постать 
Юліана Лаврівського за-
цікавила мене ще у сту-
дентські роки — спочатку 
це була тема моєї курсо-
вої роботи, — розповідає 
доцент кафедри історії 
України та етнокомуні-
кацій ІГСН Іван Хома. — 
Зав дяки йому в значній 
мірі відбулося формуван-
ня й утвердження про-
українського, народо-
вського руху в Галичині, 
який виник у другій по-
ловині XIX — на початку 
XX століття на противагу 
москвофільському рухові. 
Свої дослідження я продо-
вжив у дипломній роботі. 
Розпочав із пошуку його 
точної дати народження. 
До цього підштовхнули 
сумніви: як у такому мо-
лодому віці можна працю-
вати юристом і займатися 
громадсько-політичною 
роботою? Шукати від-
повідь вирішив на Лича-
ківському кладовищі, де 

є родинний гробівець. На 
моє здивування там сто-
яв не 1821 рік, як подає 
уся довідкова література, 
а 1819-й!

Юліан Лаврівський за-
кінчив правничий факуль-
тет Львівського універси-
тету. Політичний старт 
зробив 1848 року. Вже 
тоді він чітко декларував 
позицію галичан про спо-
відування однакових цін-
ностей, національних тра-
дицій, мови з українцями 
Великої України, що були 
під владою російської ім-
перії. Його тричі обирали 
послом Галицького сейму. 
Створив і довго очолював 
„Руську бесіду“, а відтак 
і український театр.

— Гортаючи літера-
туру, я довідався, що ре-
алізувати цю ідею йому 
вдалася не так швидко, 
як створити „Руську бесі-
ду“, оскільки були певні 
організаційні й матері-
альні перепони, — про-
довжує Іван Хома. — Не 
було акторів, режисе-
рів, фінансів. Тому при 
„Руській бесіді“ Юліан 
Лаврівський організував 
аматорський театраль-
ний гурток, оголосив 
конкурси на написан-
ня українських п’єс. 
1864 року було затвер-
джено статут, й укра-
їнський театр офіційно 
розпочав роботу. Цю 
подію польська інтелі-
генція не сприйняла і чи-
нила всілякі перешкоди. 
Майбутня історія театру 
пов’язана з Українським 
народним домом, де, до 
речі, добру акторську 
школу пройшов і Лесь 
Курбас. Юліан Лаврів-
ський домігся фінансу-
вання та укладання за-
конодавчих кодексів, 
перекладів правових до-
кументів з німецької на 

українську мову. Як відо-
мий юрист підтримував 
видання газет україн-
ських народовців „Мета“, 
„Нива“, „Вечорниці“, 
допомагав студентській 
молоді активно працю-
вати на громадсько-по-
літичній ниві.

З ініціативи А. Вахня-
нина і Ю. Лаврівського 
у 1868 році відбулося від-
криття товариства „Про-
світа“. Якщо перший очо-
лив товариство, то всі ор-
ганізаційні клопоти лягли 
на плечі другого. Як посол 
Галицького сейму і голо-
ва „Просвіти“ Ю. Лаврів-
ський активно домагався 
відкриття кафедри історії 
України у Львівському уні-
верситеті, запровадження 
навчання українською мо-
вою в Академічній гімназії 
у Львові (вдалося реалізу-
вати 1874 року), сприяв 
розповсюдженню україн-
ських підручників на Бу-
ковині, Закарпатті, добив-
ся, щоб держава фінансу-
вала українську художню 
і навчальну літературу, 
дбав про створення при 
товаристві стипендійних 
фондів та розвиток благо-
дійної діяльності. З його 
ініціативи відкрито укра-
їнські бібліотеки в містах 
і селах Галичини.

Ю. Лаврівський був 
першим світським укра-
їнцем віце-маршалком, 
адже цей пост займали 
лише перші особи Греко-
католицької церкви. Па-
ралельно проводив полі-
тику умиротворення між 
поляками й українцями, 
виступав за досягнення 
українсько-польського 
компромісу в Галичині, 
відстоював рівноправ’я 
українців у всіх сферах 
суспільно-політичного 
життя та крайової адміні-
страції.

— За це його назва-
ли полонофілом, — від-
значає мій співрозмов-
ник. — Однак, що не 
казали б про нього, саме 
його діяльність привела 
до величезного зрушен-
ня української культури, 
реального втілення його 
проектів.

— Як про нього відгукували-
ся інші сучасники?
— Спогади про Лаврів-
ського почали писати 
ще за його життя, зокре-
ма в журналі „Правда“, 
в „Українському слові“ 
та інших виданнях. Як ві-
домо, у нього було багато 
різних ідей, які не мали 
конкурентів. Не було 
й критики на його адре-
су. Лише у 1869 – 70 ро-
ках за українсько-поль-
ську угоду, яка передба-
чала надання українцям 
широких прав у галузі 
адміністрації, освіти, 
української політики 
в Галичині, його почали 
дуже критикувати. При 
цьому якось не бралося 
до уваги, що українці тоді 
не мали навіть третини 
місць у парламенті, тому 
досягнути чогось в осві-
ті на рівні фінансування 
можна було лише завдяки 
компромісам із поляками. 
Це був великий професі-
онал і патріот України. 
Юліан Лаврівський як 
менеджер зробив дуже 
багато для української 
культури і громадського 
життя. Я ж, коли довіда-
вся, що у Львові навіть 
нема вулиці його імені, 
дав собі слово всіляко 
популяризувати його до-
сягнення в українській 
історії, правовій дум-
ці, культурі серед друзів 
і знайомих.

Катерина ГРЕЧИН
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духовні скарби

„Прийшли лемки у крисанях 
і принесли місяць круглий“

У традиційному, вже п’ят над цятому, 
різдвяному фестивалі колядок та 

щедрівок „Велика коляда“, проходив 
у храмі Пресвятої Євхаристії, взяли 
участь і колективи Народного дому 
„Просвіта“ Львівської політехніки.

У ювілейному фестивалі, мета якого не-
змінна — збагачення духовно-культур-
ного рівня львів’ян та гостей міста, збе-
реження духовної спадщини та христи-
янської різдвяної традиції усіх куточків 
України, виступили, як звично, хори, 
фольклорні та інструментальні колек-
тиви переважно зі Львова та Львівської 
області. Серед гостей були й пред-
ставники інших, західних та східних 
областей — Рівненської, Івано-Фран-
ківської, Донецької… Народний ка-
мерний вокальний ансамбль „Аколада“ 
(керівник — Володимир Савицький), 
народний чоловічий хор „Орфей“ (ке-
рівник — Володимир Вівчарик) і народ-
на хорова капела студентів „Гаудеамус“ 
(художній керівник — Роман Дзундза) 

Народного дому „Просвіта“ Львівської 
політехніки внесли і свою співочу лепту 
в програму „Великої коляди“.

2011 року започатковано тематич-
ну концепцію фестивалю — концер-
ти певної етнографічної місцевості 
України, проте цьогорічна „Велика 
коляда“ не була прив’язана до кон-
кретної місцевості.

— Можна було взяти будь-які ко-
лядки до виконання, хоч серед них 
конче мали бути твори з так званої 
обов’язкової програми, — розповів 
після виступу керівник „Аколади“ Во-
лодимир Савицький. — Ми виконува-
ли шість творів. До оригінальних, які 
більше ніхто з учасників не виконував 
або виконував в інших обробках, нале-
жать „Народився Бог на санях“, „Різд-
вяна ораторія“ (хорал № 35), а також 
„Білобірська щедрівка“.

Кожен з учасників отримав нагоро-
ду — грамоту і сувенір, слухачі ж — 
емоційне й духовне піднесення.

Н. Я.

коротко
У Львівській філармонії 30 та 

31 січня відбудеться концерт 
„4 + 4“ академічного камер-
ного оркестру „Віртуози 
Львова“. Звучатимуть „Пори 
року“ Антоніо Вівальді та 
Астора П’яццоли у виконанні 
неординарного віртуоза-
скрипаля Назарія Пилатю-
ка під орудою народного 
артиста України Сергія Бурка. 
Проект із нагоди 20-річчя 
оркестру матиме своє продо-
вження в Івано-Франківську, 
Тернополі, Дрогобичі.

Третій рік поспіль у Львові 
відзначатимуть Міжнародний 
фестиваль „Китайський Новий 
рік в Україні“. Цьогоріч він 
триватиме з 30 січня до 2 люто-
го та охопить усе місто. В пер-
ший день фестивалю на площі 
Ринок на відвідувачів чекає 
традиційна видовищна хода 
вогняних драконів, лазерне 
шоу, танцювальний флеш-моб, 
концерт відомого китайського 
співака Чжоу Шена „Світо-
ві хіти“ (живий звук), дитяча 
анімація, частування тощо. Ро-
дзинкою буде велика світлова 
інсталяція у вигляді Коня.

25 січня у Львівському будинку 
орґанної та камерної музики 
(вул. Бандери, 8) відбувався 
одинадцятий щорічний про-
ект „По Рождеству“. Тканина 
проекту зіткана із найдавні-
ших традиційних співів різд-
вяних свят — коляд, щедрівок, 
давніх духовних наспівів. 
Головний герой свята — слово 
різдвяних і богоявленських 
стихирів, кондаків, тропарів.

Всеукраїнський конкурс 
дитячого читання „Книгома-
нія-2014“ стартував 28 січня. 
Він є відкритим і прово-
диться як творче змагання 
дітей в усіх адміністративно-
територіальних одиницях 
України, де є загальноосвітні 
навчальні заклади ІІ ступе-
ня та/або бібліотеки. Під 
час конкурсу діти читають 
книжки і нотують прочитане 
у спеціальних щоденниках. 
Переможець — той, хто може 
цікаво і ґрунтовно перека-
зати і проаналізувати зміст 
прочитаних книг.

За матеріалами інформагенцій
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М’який, багатоколірний 
цей фактурний світ

У залах Львівської націо-
нальної галереї мистецтв 

ім. Б. Возницького минулої 
середи відкрили виставку творів 
VI Міжнародного бієнале пастелі, 
що проходив торік у місті Новий 
Сонч (Польща). Експозиція скла-
дається з понад 250 робіт 233 ав-
торів з 29 країн. Серед них —  
і роботи 11 митців з України.

Складна, але в той же час дуже ви-
тончена графічна техніка пастелі 
приваблює митців віддавна. Проте 
виставки творів, виконаних у ній, 
через свою крихкість бувають не-
часто — зокрема, роботи з поперед-
ніх пленерів бієнале експонували 
у Львові в 2008 році у Палаці мис-
тецтв і в 2010 році — в Музеї етно-
графії та художнього промислу ін-
ституту НАН України. За кількістю 
представлених картин і їхньою те-
матикою цьогорічна виставка най-
багатша.

Історія бієнале розпочалась 
1978 року, коли Малопольське бюро 
мистецьких виставок вирішило ор-
ганізувати загальнонаціональний 
конкурс для митців, які працюють 
у техніці пастелі. Згодом він переріс 
у міжнародний. Організатор вистав-
ки у Львові, начальник відділу міжна-
родних зв’язків ЛНАМу Мар’ян Бесага 
під час її відкриття розповів, що на 
торішній конкурс було надіслано пів-
тори тисячі робіт. Після першого за-
сідання журі відібрало з них п’ятсот, 
після другого — ще половину, яку 
експонують. Проект дає можливість 
відчути нашу європейськість у цьому 
напрямі мистецтва, вважає він.

Ректор ЛНАМу Андрій Бокотей 
відзначив, що виставка має дуже ви-
сокий художньо-мистецький рівень, 
тож хотілося б, щоб вона відбувалась 
частіше й охоплювала ще більшу 
кількість учасників.

На виставці вас вразить насам-
перед різноманіття: чудова ранкова 

й вечірня урбаністика, пейзажі по-
заміські, окремі натюрморти й пор-
трети. Реалістичні речі — поряд із 
фантастичними, модерними. Ма-
терія переплавлена з духом — лінії 
Всесвіту, відтворення звуку, світла, 
а то просто мистецький погляд на 
воду, стерню тощо. Навколишній 
світ постає фактурним, кольоровим 
і м’яким, коли один штрих пере-
ходить в другий, а крізь нього про-
свічується третій… Більшість робіт 
виконано олійною та сухою пастел-
лю, невелика частина — у змішаній 
техніці. Одне слово, для кожного, 
навіть вибагливого, ока є на що по-
дивитись.

Наталя ЯЦЕНКО

творча зустріч

Про пошуки Музи та заохочення до читання
Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки, що на вул. Муляр-

ській 2 а, 20 січня стала місцем для відвертих роздумів письменни-
ків про „Сьогодення української книжки“. Участь у монологах і діа-
логах взяли голова спілки книговидавців та книгорозповсюджувачів 
Львівщини Михайло Ватуляк, письменник і директор видавництва 
„Ярославів Вал“ Михайло Слабошпицький, а також голова НСП Украї-
ни поет Віктор Баранов.

Найактивнішим промовцем виступив 
Віктор Баранов, якого, як творця, на 
його переконання, львів’яни знають 
погано. Під час зустрічі він спробував 
цей недогляд компенсувати — бага-
то розповідав про поетичні секрети, 
а також читав власні нові й старі вірші:

— Поети не виходять із дітей ас-
фальту, тільки з тих, хто з села. Пи-
шеться найкраще теж на природі, 
на самоті, мені особливо — на дачі, 
бо у Києві аура не надається ні для 
нормального життя, ні для твор-
чості — там минулого літа я напи-
сав половину збірки. Коли був сту-
дентом, то вірші міг записувати на-

віть на сигаретних упаковках. Але 
щоб писати романи, потрібні умови 
для зосередження — не тільки Муза 
мусить до письменника приходити, 
а й він її зобов’язаний шукати.

Присутнім запам’ятався гуморис-
тичний, щирий погляд на спілчан-
ське і творче життя Віктора Баранова 
(„Спілка письменників бідна, як цер-
ковна миша, але чисельність її росте“, 
„кожному письменнику не додано лю-
бові“), а також його майже афористич-
ні віршові рядки — „відстань від лю-
дини до землі вимірюється життям“, 
„зросійщена Вкраїнщина“, „якби 
у часи Стефаника був інтернет, тоді б 

у нас ніколи не було Стефаника“, „ті, 
що прийдуть, хай їм пощастить — 
вони свої копатимуть городи“.

На запитання, як заохотити сту-
дентів до читання, Віктор Баранов 
звернув увагу на важливість існу-
вання традицій читання. Михайло 
Слабошпицький додав, що книжки 
в домі здійснили той вплив на його 
дітей, який він не мав змоги зробити 
через свою зайнятість.

— Ви бачили хоч одного поса-
довця із книжкою в руках? Поет Ігор 
Качуровський писав: „Яку державу 
може побудувати Україна, якщо вона 
не читає Петрарку?“. Нарікає на не-
читання весь світ, але нормальні дер-
жави мають державні програми зао-
хочення читання. На конкурсі Петра 
Яцика ми кажемо його учасникам, що 
книжка — це ключ, щоб вийти з цьо-
го паскудного світу, — підсумував 
Михайло Слабошпицький.

Н. Я.
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громадська ініціатива

Як звичайна бібліотека стала особливою
Щоб стілець не впав, він мусить мати хоч три ніж-

ки. „Бібліотека на районі“ — це якраз та третя 
ніжка, яка потрібна для того, щоб разом із бібліоте-
карями та управлінням культури Львівської міської 
ради звичайну бібліотеку для дорослих № 37, що 
на Миколайчука, 1, перетворити на цікавий гро-
мадський простір. Тристороння співпраця вже має 
свої плоди. Є також і плани, до втілення яких може 
долучитися кожен мешканець „спального“ району 
Замарстинів-Збоїща зокрема і міста загалом.

Ідея перетворити бібліоте-
ку з простого місця пози-
чання книжок на активний 
осередок культури в ра-
йонному контексті вини-
кла в місцевого мешканця, 
викладача УКУ Ростислава 
Паранька. Перебуваючи 
у відпустці по догляду за 
дитиною і гуляючи з нею 
вулицями свого району, 
звернув увагу на бібліоте-
ку, про яку знав, але ніколи 
до неї не навідувався.

— У нашому „спаль-
ному“ районі, досить 
віддаленому від історич-
но-туристичного центру 
Львова, мені захотілося 
зробити щось цікаве для 
людей і водночас близь-
ке до їхнього дому. Чому 
приміщення, де мож-
на випити пива, є в усіх 
районах, а взяти участь 
у культурній події або 
просто поспілкуватися — 
нема де? Бібліотека може 
бути районним осередком 
культури і водночас попу-
ляризувати читання. Тре-
ба просто зробити її більш 
видимою для людей, — 
пояснює свою концепцію 
пан Ростислав.

Спільні починання бі-
бліотекарів Лілії Крук та 
Ілони Мельничук і гро-
мадської ініціативи, до 
якої, крім Ростислава 
Паранька, долучилися 
місцеві мешканці Галина 
та Назар Чекас, Маркіян 
Домбровський, а також 
поет і перекладач Андрій 
Содомора, щасливо збі-
глися в часі з новим на-
прямом діяльності управ-

ління культури ЛМР, яке 
вирішило активніше роз-
вивати осередки культури 
на околицях Львова.

— Першу вуличну ак-
цію „Солодка бібліотека“ 
провели 4 липня 2013 року. 
У ній взяли участь мешкан-
ці нашого району, серед 
яких Оксана Думанська 
й Андрій Содомора, а та-
кож дошкільнята місце-
вого дитсадка та всі охочі. 
Тоді ж ми розповсюдили 
оголошення, що прийме-
мо в подарунок деталі 
комп’ютерів, а на почат-
ку вересня вже відкрили 
власний комп’ютерний 
центр. Нас підтримують 
різні люди. Збирати деталі 
комп’ютерів та складати їх 
докупи допоміг блогер Пе-
тро Нек. Хоч ця техніка, 
складена з різних частин, 
є доволі слабка, ми з На-
заром проводимо два рази 
в тиждень безкоштовні 
курси комп’ютерної гра-
мотності для всіх охочих. 
Здебільшого їх відвідують 
люди літнього віку. Навіть 
із Рясного приїжджають. 
З’явилися комп’ютери, 
інтернет і Wi-Fi, — до 
бібліотеки потягнулася 
„районна“ молодь. Це дає 
шанс для контакту з нею. 
У грудні вдалося заохо-
тити цих дітей до участі 
в благодійній акції, яку ми 
провели з ГО „Народна до-
помога“. Кошти від прода-
жу ялинкових прикрас, які 
ми виготовили, отримає 
Центр для жінок у кризо-
вих ситуаціях, — розпо-
відає Ростислав Паранько.

З ініціативи учасни-
ків „Бібліотека на районі“ 
в день Богоявлення Гос-
поднього, 19 січня, твор-
че об’єднання „Далібу-
де“ показало в бібліотеці 
№ 37 співаний ляльковий 
вертеп, в якому Діву Ма-
рію з Ісусиком захистив від 
Ірода український народ 
на Майдані. Трьома пас-
тушками були лідери опо-
зиції, а царі, що до Ірода 
по пораду завітали, — три 
попередні українські пре-
зиденти. Іронічно-тра-
диційний сюжет, в якому 
злого царя карає смерть 
(у вигляді яйця), наспіва-
ний мелодією коломийки, 
розвеселив повну залу до-
рослих і дітей. Насамкі-
нець актори у традицій-
них українських костюмах, 
а також шоломах, з україн-
ським прапором, заспівали 
повстанську колядку.

Самих лише культур-
них подій, зазначає пан 
Ростислав, для культур-
ного центру замало. Бі-
бліотекарям та активістам 
хотілося б осучаснити 
інтер’єр, адже старі ме-
блі розпадаються на очах. 
Мріють активісти й про 
сучаснішу техніку, яка б 
дозволяла організову-
вати перегляди фільмів, 
проектор чи хоча б дошку 
для презентацій. Весною 
планують оновити фасад 

приміщення, яке знахо-
диться на першому повер-
сі звичайного житлового 
будинку. А в дальших пла-
нах — пристосувати вхід 
до бібліотеки для людей 
з особливими потребами, 
як це є у всіх публічних 
закладах цивілізованого 
світу.

— Ми дуже вдячні 
учасникам громадської 
ініціативи „Бібліотека на 
районі“, особливо панові 
Ростиславу. Багато людей 
шукають книги в інтерне-
ті. Іноді здається, що він 
витісняє з ужитку паперо-
ву літературу. Тому ми хо-
чемо показати, що бібліо-
тека — більше, ніж просто 
книги. Це сприятливий 
громадський простір, де 
можна читати з будь-яких 
носіїв, — наголошує біблі-
отекар Ілона Мельничук.

За півроку, кажуть бі-
бліотекарі, відвідуваність 
їхньої бібліотеки значно 
зросла. Люди приходять 
сюди працювати, сту-
денти шукають реферати 
в інтернеті, діти бавляться 
і виконують домашні за-
вдання, адже зникнення 
чітких меж між дитячою 
і дорослою бібліотекою 
(якщо не йдеться про на-
укову) — сучасна європей-
ська тенденція.

Анна ГЕРИЧ
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Кросворд
Горизонтально:
4. Трава, що виросла на місці скошеної. 8. Терпентинова 
олія. 9. Зразок, який сліпо наслідують; шаблон, штамп. 
10. Задня частина корпуса корабля. 11. Ліки від алхімі-
ків, які нібито допомагають від усіх хвороб. 12. Багата 
людина, життя якої відзначається східною пишнотою. 
13. Другий чемпіон світу з шахів. 14. Давньоруський 
співець, про якого є згадка у Волинському літописі, а та-
кож у І. Франка та М. Костомарова. 16. Позасистемна 
одиниця довжини, поширена в астрономії. 18. Порода 
мисливських собак. 21. Найбільша пустеля світу. 22. На-
пис у нижній частині кадру кінофільму, що є стислим 
перекладом чужомовного діалогу. 23. Муза, покрови-
телька ліричної поезії. 24. Великий корабель, на якому 
Ной врятувався від потопу. 26. Найбільша територі-
ально-адміністративна одиниця Монголії. 28. Надмір-
на, підкреслена самовпевненість у поведінці, розмові. 
30. Предмет меблів. 32. Організована форма політичних 
дій; багатолюдне зібрання прихильників певної ідеї. 
34. Нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. 
35. Лікар-офтальмолог. 37. Дрібний і м’який порошок, 
переважно пахучий, що наносять на обличчя як косме-
тичний засіб. 38. Людина, яка займається ворожінням 
за лініями долоні руки. 39. Величина, від значень якої 
залежить значення функції у математиці. 40. Радіоак-
тивний хімічний елемент.

Вертикально:
1. Сліпа болгарська ясновидиця. 2. Дивні, незвичні, з по-
гляду людей якоїсь країни, особливості природи, зви-
чаїв, культури віддалених країн. 3. Невеликий уривок 
з літературного або наукового опублікованого твору. 
4. Візерунок або узор з ритмічним повторенням геоме-
тричних елементів, стилізованих тваринок чи рослин. 
5. Олімпійський вид спорту, що об’єднує різні дисци-
пліни. 6. У давньогрецьких міфах — крилате чудовисько 
з лев’ячим тулубом та жіночим обличчям, яке пожирало 
людей. 7. Співробітник газети, який збирає і подає ін-
формацію про різні події повсякденного життя. 13. Ба-
лет П. Чайковського. 15. Група морських островів, що 
лежать на невеликій віддалі один від одного й звичайно 
об’єднуються в одне ціле. 17. Скупчення плодів на одній 
гілці; гроно. 19. Простір у середині давньоримського 

житлового будинку у вигляді закритого внутрішнього 
дворика. 20. Спрощене зображення чого-небудь, план 
побудови, організації чогось. 21. Окремий епізод теа-
тральної вистави або кінофільму. 25. Хірургічне втру-
чання з лікувальною метою. 26. Назва одного з трьох 
чисел, що визначають положення точки у просторі 
в прямокутній системі координат. 27. Термостат, при-
значений для роботи при температурах, нижчих за 0 °С. 
29. Страва з прісного тіста, особливо популярна в Італії. 
31. Громадська думка, що закріпилася за ким-небудь; ре-
путація. 33. Планета Сонячної системи, що належить до 
планет-гігантів. 36. Дрібна давньогрецька мідна монета.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J

— Люба, ти вже випрала мої сорочки?
— Ні, чекаю, коли в пральних машинах на-
кінець з’явиться функція „розвісити білизну“!

J J J
Жінка:
— До весілля ти називав мене королевою. 
А тепер — ні.
Чоловік:
— Тепер я став республіканцем.

J J J
У тому, що моя сім’я розпалася, винні обоє. 
І я вважаю, що відповідальність треба ділити 
порівну: 50 � — на дружину і 50 � — на тещу.

J J J
Розмовляють два приятелі:
— Оксана погодилася вийти за тебе  
заміж?
— Так, але попросила трохи зачекати.
— Чому?
— Сказала: „Ти останній чоловік, за якого 
я захочу вийти заміж“.

J J J
— Степане, твоя машина у тридцятиградус-
ний мороз заводиться?
— Не знаю…
— Як це?
— Вона при такому морозі не відчиня- 
ється.
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опублікований у числі 2
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МНОГАЯ ЛІТА!

Дирекція Інституту хімії та хіміч-
них технологій Львівської полі-
техніки сердечно вітає із 50-річ-
чям від дня народження коменданта гурто-
житку № 3

Лідію Олексіївну  
СЕМЕНЮК.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі наші діла.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження про-
ректора з науково-педагогічної робо-
ти Львівської політехніки

Дмитра Васильовича  
ФЕДАСЮКА.

Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, неви-
черпної енергії та наснаги, родинного затишку, 
благополуччя і добра. Нехай кожен Ваш день буде 
наповнений корисними справами і теплом людських 
відносин, а мрії втілюються у життя та приносять 
бажану радість і задоволення.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений диплом ВК № 39862247, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Мащенка Володимира Ро-
мановича;
утрачену залікову книжку № 1005568, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Маковецького Андрія Воло-
димировича; 
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Волошина Івана Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пришляка Андрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Ліпець Зоряни Русланівни;
утрачену залікову книжку № 1105116, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Якимович Богдани Мико-
лаївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Іваника Андрія Романовича;
утрачену залікову книжку № 1305521, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пехньо Олександри Олек-
сандрівни;
утрачену залікову книжку № 10100240, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Макійчука Юрія Юрійовича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
30 січня — „Vivat, оперета!“ (концертна 

програма). 18.00.
31 січня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
1 лютого — „Аїда“ (опера). 18.00.
2 лютого — „Білосніжка та семеро 

гномів“ (балет, прем’єра). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
30 січня — „Державна зрада“. 18.00.
31 січня — „Шаріка“. 18.00.
1 лютого — „Назар Стодоля“  

(прем’єра). 18.00.
2 лютого — „Блазні мимоволі“. 18.00.
4 лютого — „Небилиці про Івана…“. 

18.00.
5 лютого — „Гамлет у гострому соусі“. 

18.00.

Камерна сцена
30 січня — „Вишневий сад“  

(прем’єра). 17.00.
5 лютого — „Катерина“. 17.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
31 січня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
30 січня — „Він, вона, вікно, покійник“. 

19.00.
1, 2 лютого — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“. 18.00.
5 лютого — „Весела корчма“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
1 лютого — „Загублений хвіст, або 

Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00, 
„Євангеліє від Юди“. 18.00.

2 лютого — „Загублений хвіст, або 
Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00, 
„Анатомія театру“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
31 січня — „О восьмій вечора 

на Ковчезі“. 11.00,  
„Втеча з реальності“. 16.00.
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