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Що Ви в дитинстві просили у Миколая?
Доброго сивого дідуся, який 

приносить подарунки для 
чемних дітей, знають у всіх 
країнах світу. Називають його 
по-різному, чекають у різ-
ний час — напередодні свята 
Миколая, на Новий рік або 
у чарівну ніч Різдва… Навіть 
якщо ми давно виросли й уже 
самі допомагаємо Миколаєві, 
дитяча віра у диво щороку 
18 грудня повертається з но-
вою силою.

На прикладі свого життя Мико-
лай вчить нас безкорисливо 
допомагати іншим. Також він 
нагадує про дітей, які жи-
вуть десь поряд і потребують 
нашої підтримки, спонукає 
замислитися про допомогу 
комусь, хто не є рідним.

Усі знають, що подарунки від 
святого отримають не просто 
так. Його умова „бути чем-
ним“ — сигнал про те, що світ 
має бути справедливим: на 
добро треба відповідати до-
бром, за добрі вчинки можна 
очікувати винагороди. І не 
варто сподіватися на пода-
рунки тому, хто був нечемним. 
Змалечку розуміючи таку 
просту філософію, людина 
має більше шансів вирости 
відповідальною і справедли-
вою.

Не даремно Миколай потре-
бує і дитячих листів. Певною 
мірою, це індикатори для його 
„помічників“, бо здивувати 
можуть по-різному. Добрі на-
ївні прохання, написані нехай 
і з помилками, але щиро, — це 
вже подарунок для тих, хто 
їх прочитає. Хтось хоче живу 
тваринку, хтось — свіжі квіти, 
хтось — братика чи сестрич-
ку. Є діти, які просять тільки 
нематеріального — здоров’я, 
щастя, миру, любові. Я знаю 
маленьку дівчинку Настю, 
яка цьогоріч відмовилася від 
подарунків. Вона написала 
Миколаєві, щоб не забув про 
дітей біженців і малечу, яка 
ховається у підвалах від об-
стрілів на Донбасі.

У політехніків цього разу ми 
запитали, чи пам’ятають вони, 
яких подарунків просили 
в Миколая у дитинстві.

Марта Війцієвська, студентка першого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Не прошу нічого…“
Я нічого не прошу в Миколая, бо не вірю в нього. Розчару-
валася ще в дитинстві, але не пам’ятаю чому. Не те, щоб він 
не виконував моїх побажань… Я просто думаю, що історію 
про святого Миколая вигадали. Попри те, 19 грудня усі всім 
щось дарують, і ми з друзями теж даруємо навзаєм книги. 

Тому цей день щороку асоціюється у мене з позитивними емоціями, з добром.

Наталія Василенко, студентка першого курсу Інституту 
інженерної механіки та транспорту:

„Я просила сестричку“
Тепер я прошу в Миколая добре скласти сесію. А в дитинстві 
не була надто вибаглива, покладалася на його смак. Але була 
в мене одна мрія. Дуже добре пам’ятаю, що кілька років про-
сила у Миколая сестричку. Але він її так і не приніс. Багато 
писала у листах про свої справи, про те, що була чемна, добре 

вчилася, щоб Миколай дав здоров’я батькам. Малювала святому малюнки. Зо 
два рази Миколай „сам“ приходив до нас до хати. Я тоді не знала, що то були 
переодягнені актори. Таку подію потім активно обговорювали у школі. І вза-
галі, про такі візити діти пам’ятають довше, ніж про подарунки.

Андрій Нагірняк, доцент кафедри історії України 
та етнокомунікацій Інституту гуманітарних  
та соціальних наук:

„Я хотів танк і ключку“
У моєму дитинстві діти не мали так багато іграшок, як ма-
ють тепер. Пам’ятаю, я дуже хотів, щоб Миколай приніс 
мені танк на пульті, який навіть стріляв такими маленьки-
ми патронами. Ми багато часу бігали взимку по вулиці і, де 
тільки бачили замерзлу воду, грали в хокей. Тому завжди в Миколая просили 
ще й ключку, бо вони часто ламалися. А ще у 80-х з’явилася така маленька 
комп’ютерна гра „Ну, постривай!“. Там вовк ловив зайця, кидаючи в нього 
яйцями. Ну, і я вже ту гру просив. Миколай не завжди приносив те, про що 
я писав у листі, але все одно знаходив чим здивувати. Традиційно були цукер-
ки, мандаринки. Різні були часи, але і тоді, і тепер люблячі батьки прагнуть 
потішити дітей, підтримати їхню віру в диво.

Володимир Шингельський, студент другого курсу Львівського 
автомобільно-дорожнього коледжу:

„Мій перший ровер — від Миколая“
Маленьким я кожного року чемно писав листи до Мико-
лая. І мене тішило вже те, що він їх забирав із підвіконня. 
Найчастіше просив у святого багато солодощів, а одного 
разу — велосипед. Мого першого ровера приніс Миколай. 
Раз я не спав цілу ніч, задрімав трошки під ранок, а Миколай 
все одно встиг мені покласти подарунки. Як так могло статися? Бо Миколай 
допомагає нашим батькам. Я вірю. І хочу, щоб віру у нього зберегла моя мо-
лодша сестра, сам купую їй подарунки.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fladk.lviv.ua%2F&ei=3KiJVJacNMGzUfO1gZgK&usg=AFQjCNEqKLyWS7_xkkFJ8kAhGbCBOK9wjA&sig2=4xkvAz3NdUj9NGY-tfbzNA&bvm=bv.81456516,d.d24
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fladk.lviv.ua%2F&ei=3KiJVJacNMGzUfO1gZgK&usg=AFQjCNEqKLyWS7_xkkFJ8kAhGbCBOK9wjA&sig2=4xkvAz3NdUj9NGY-tfbzNA&bvm=bv.81456516,d.d24
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неофіційний візит
У Львівській політехніці побувала делегація німецького парламенту

Задля подальшої співпраці
Це відбулося під час поїздки до Укра-
їни. У складі делегації — восьмеро 
осіб: представники парламенту з пи-
тань  культурних  і  освітніх  справ, 
політичний дослідник, віце-голова, 
секретар підкомітету, а також ректор 
Вюрцбурзького університету Альфред 
Форхель. Із цим вишем Політехніка 
має тісну співпрацю.
Під час зустрічі пан Форхель ви-

словив бажання розширити подаль-
шу  співпрацю між  двома  універси-
тетами,  яка  потребує  відповідного 
фінансування.  Здебільшого йшлося 
про підтримку такої співпраці. Також 
представники Політехніки, які восе-
ни побували на конференції з нано-
технологій та місячному стажуванні 
у Вюрцбурзькому університеті, поді-
лилися враженнями від цієї поїздки.

І. М.

в пошуках істини

Церква короля Данила —  
знахідка для України та Європи
Що нині, майже вісім століть 

після короля Данила, знаємо 
про цю визначну для української 
та європейської історії постать? 
Дещо з далекого Середньовіччя 
проступає на поверхню сучас-
ності лише тепер, засвідчила 
міжнародна науково-практична 
конференція „Король Данило: 
культурна і державотворча  
спадщина його доби“.

Захід відбувся 8–9 грудня у Львів-
ській політехніці під почесним па-
тронатом Президента України Петра 
Порошенка. Дослідники з України та 
Польщі поділилися зокрема резуль-
татами дослідження нововідкритого 
об’єкта — церкви Пресвятої Богоро-
диці в Холмі, яку в середині ХІІІ ст. 
в межах своєї резиденції побудував 
Данило Романович і де, за літопи-
сом, був похований, як і його сини 
Роман і Шварно та правнук Анд рій. 
Їх останки, сподіваються науковці, 
ще вдасться виявити.
Конференцію  організували  Ін-

ститут археології та етнології Поль-
ської академії наук, Національний 
інститут спадщини Польщі, Інсти-
тут архітектури Львівської політех-
ніки  за підтримки Львівської ОДА 
й облради. Захід зібрав фахівців  із 

Польщі,  Угорщини,  Сербії,  Укра-
їни  і мав подвійну мету — вшану-
вати 750-у річницю від часу смерті 
короля Данила  і  презентувати  ре-
зультати археологічно-архітектур-
них  досліджень  храму  Пресвятої 
Богородиці у Холмі (нині Польща). 
Об’єкт відкрили у 2013-му на місці 
теперішнього  костелу,  де  від ХІІІ 
до ХVІІІ ст. загалом було п’ять буді-
вельних періодів.
Святиня ХІІІ ст., сліди якої загуби-

лися у ХVIII ст., — унікальна знахідка 
для України і всієї Центрально-Схід-
ної Європи: в регіоні об’єктів того пе-
ріоду збереглося відносно небагато. 
До того ж храм виокремлює відмін-
на від звичної тоді для Європи і Русі 
техніка спорудження (не з місцевого 
тесаного каменю, а з цегли) й елемен-
ти греко-візантійської релігійної тра-
диції, зразків якої ніде в Центральній 
Європі (окрім хіба Греції) не знайде-
но. Ця церква — єдина віднайдена 
з  чотирьох  святинь,  які Данило,  за 
літописом, збудував у Холмі.
Дослідження королівської рези-

денції у Холмі тривають не перший 
рік,  та  спільний  українсько-поль-
ський  науковий  проект  „Пошук, 
ідентифікація  і  наукове  вивчення 
найстарішого храму Пресв. Богоро-
диці, побудованого в Холмі королем 

Данилом Галицьким“ започаткова-
ний два роки тому, завдяки зокре-
ма й Політехніці, нагадав перший 
проректор  вишу  Володимир  Пав-
лиш. У  березні  2013-го  відповідну 
угоду підписали наукові інституції 
Польщі та Фонд Петра Порошенка, 
за підтримки яких і реалізовується 
проект.  Відтоді  зроблено  десяток 
археологічних розкопів; працюють 
фахівці з різних галузей (історики, 
археологи,  архітектори-реставра-
тори, хіміки тощо).
Результати  роботи  учасники 

експедиції  презентували  під  час 
конференції  у  доповідях  і  на  ви-
ставці.  Керівник  археологічного 
загону  експедиції  Юрій  Луком-
ський з Інституту українознавства 
ім.  І. Крип’якевича НАН України, 
а також кафедри реставрації архі-
тектурної та мистецької спадщини 
Політехніки розповів:
— Результати надзвичайно бага-

ті. Насамперед — відкриття храму. 
Підсумовуючи нашу роботу, можемо 
сказати: центральне ядро церкви збу-
доване відповідно до візантійсько-ки-
ївської традиції. З іншого боку, є риси 
західної романської архітектури того 
часу. Під час розкопок також виявле-

Закінчення на 5 с. m
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Лояльного працівника треба виховувати
Так вважає співзасновниця львівської HR-кав’яр-

ні Анна Зайцева, яка зустрілася зі студента-
ми кафедри адміністративного та фінансового 
менеджменту і провела з ними бесіду на тему 
„Лояльний працівник: міф чи реальність?“.

Зустріч відбулася у рамках 
проекту „Освітньо-бізне-
сові мости“, мета якого — 
розвинути у студентів їхні 
здібності як майбутніх про-
фесіоналів.
Що  таке  лояльність 

персоналу? І чи на сьогод-
ні треба бути лояльним до 
компанії,  в  якій  працю-
єш?  Ці  запитання  поста-
вила  лекторка  студентам. 
У спільних пошуках відпо-
відей вдалося дійти визна-
чення, що лояльність — це 
прихильність,  наслідки 
мотивації,  збіг  цінностей 
працівника і компанії, вну-

трішній порив працівника 
вчитися і розвиватися. Ці-
каво, що, за даними дослі-
джень,  при  влаштуванні 
на роботу вже першого дня 
80 � людей знають, чи вони 
залишатимуться  на  ній, 
решта  вирішують  це  для 
себе впродовж тижня. І не 
дивно, адже кожен має свої 
очікування і вимоги щодо 
майбутнього  місця  праці. 
І лише коли більшість цих 
очікувань збігаються з ре-
альними  можливостями, 
то людина зможе успішно 
й активно працювати.
— Лояльність — це сво-

єрідне  укладення  шлюбу 
між працівником і праце-
давцем, — зауважує Анна 
Зайцева. — Це дуже важли-
вий чинник у тому, чи змо-
же  працівник  приносити 
користь на певному місці 
праці, розвиваючи і реалі-
зовуючи свої уміння.
Що ж мотивує праців-

ників? Як зазначив один зі 
студентів, на 94 � — відпо-

відна зарплата. Хоча Анна 
Зайцева наголошує, що не 
лише зарплата, адже людей 
цікавлять і соціальні, і ком-
пенсаційні  гарантії,  гідні 
умови  праці  тощо.  Тобто 
гроші — це не мотивація, 
а стимул. А щоб працівник 
був  лояльним,  його  слід 
залучати  до  обговорення 
виробничих  питань,  на-
давати  йому  можливість 
проявляти ініціативу, ви-
конувати  свої  обіцянки 
і  вимагати цього  від пра-
цівника. А коли виникає не-
обхідність звільнення, то, 
що не стало б його причи-
ною, звільнення повинно 
відбутися м’яко, без образ 
і  звинувачень,  працеда-
вець повинен наголосити, 
що це не крах, а нагода до 
нових можливостей. І якщо 

звільнення відбулося з об-
разами,  звинуваченнями, 
то про це дізнається знач-
но більше людей, ніж про 
позитивну розлуку, отож, 
негативний  поголос  про 
працедавця поширюється.
І  ніколи  не  слід  забу-

вати,  що  найбільша  цін-
ність — це хороші праців-
ники. Ще півтора століття 
тому так вважав Генрі Форд: 
„Заберіть у мене мої гроші, 
заводи, верстати та фабри-
ки, але залиште мені моїх 
людей —  і  незабаром  ми 
створимо заводи і фабри-
ки,  кращі від попередніх. 
Залиште  мені  мої  заводи 
і фабрики, але заберіть моїх 
людей — і скоро там підло-
ги заростуть травою“.

Ірина МАРТИН

корисне навчання

Святий Миколай прийде до хворих дітей
В рамках курсу соці-

альний менедж-
мент (викладає Анна 
Мавріна з кафедри 
менеджменту орга-
нізацій Львівської 
політехніки) студенти 
ІНЕМ отримали цікаве 
завдання — реалізува-
ти соціальний проект.

Кожна  з  невеликих  груп 
працювала над своєю те-
мою.  Студентки  групи 
МОР-42 Лілія Ліс, Наталя 
Яворська,  Романна  Гри-
горович, Наталя Лапичак 

і Оксана Павлів приурочили 
проект до Дня св. Миколая.
— У  нас  виникла  ідея 

продавати пиріжки — щоб 
заробити  гроші й  купити 

за них подарунки на Ми-
колая онкохворим дітям зі 
спеціалізованої лікарні на 
вулиці  Дністерській.  Ми 
контактуємо  з  людьми, 
які вже бували в цих дітей. 
Вони знають, що треба ді-
тям, тож ми разом купимо 
подарунки. У лікарні є па-
цієнти, які цілий рік не ба-
чать  нікого,  крім  батьків 
і лікарів. На День св. Ми-
колая  можна  отримати 
дозвіл головного лікаря, і, 
якщо ти здоровий, можеш 
провідати дітей, — розпо-
віла Лілія Ліс.

Напередодні  дівчата 
у IV навчальному корпусі 
пропонували  студентам 
і викладачам випічку, яку 
по черзі приносили з дому. 
Одного дня, наприклад, за-
робили 319 грн. Це навіть 
перевершило очікування. 
Загалом дівчата планували 
зібрати 1 тис. грн., але, ка-
жуть, деякі покупці давали 
за смаколики навіть більше 
встановленої ціни — 5 грн. 
І  саму  ідею  в  основному 
сприймали позитивно.

І. Ш.
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но  9  поховань,  які  да-
туються  XIII–XIV  ст. 
Також  знайшли  багато 
речового  матеріалу, 
який  доповнює  наші 
уявлення  про  інтер’єр 
святині.  Наприклад, 
фрагменти  смальти 
(тобто  там  була  моза-
їка),  елементи вітраж-
них вікон, військового 
спорядження  (як-от 
деталь остроги), керамічні плитки 
з підлоги. Якщо дізнаємося плану-
вальну архітектуру храму до кінця 
і доповнимо це рухомими археоло-
гічними знахідками, зможемо в ре-
конструкції об’єкта наблизитися до 
істини.  Також  виявлено  фрагмент 
аркосолія — арочної ніші в стіні, де 
після смерті ховали поважних осіб. 
Відомо, що і король Данило, і його 
нащадки були поховані в цій Бого-
родичній церкві. Не втрачаємо надії, 
що вдасться виявити ці поховання, 
адже на наступні три роки проекту 
заплановані кілька розкопів, зокре-
ма й тих місць, де, найімовірніше, 
могли бути поховання.
Загалом проект спрямований на 

максимальне виявлення збережених 
внутрішніх реліктів і їхню музеєфі-
кацію.  За  задумом,  музей  рухомих 
предметів знаходитиметься в корпу-
сах Василіанського монастиря, поруч 
із костелом. І нерухомі релікти (фраг-
менти  цегляних  стін,  фундаменту 
церкви,  на  диво,  добре  збережені) 
теж мали б бути доступні для огляду 
в діючому костелі.
Відкриття церкви Пресвятої Бо-

городиці  змусило  науковців  дещо 
скорегувати попередню концепцію 
щодо розміщення об’єктів у резиден-
ції Данила. Виглядає, що централь-
ним елементом була  вежа,  а  тери-
торія — забудована монументаль-
ними будівлями, пояснив керівник 
проекту директор ІАЕ ПАН Анджей 
Буко  (на світлині).  Відтак  „Данило 
будував свою столицю, але власти-
во запрезентував концепцію нового 

урбаністичного укладу, 
якої ніхто у тій частині 
Європи  тоді  не  знав“. 
Водночас постать само-
го короля теж потребує 
особливої уваги, бо ще 
неналежно  представ-
лена  в  нашому  куль-
турному  та  науковому 
просторі. Керівник екс-
педиції  з українського 
боку завідувач кафедри 
РАМС Політехніки Ми-
кола Бевз зауважив:

— Від сьогоднішнього засідання, 
надіюсь, багато залежатиме. Почина-
ючи від з’ясування такої простої речі, 
як називалося королівство Данила. Він 
був королем Русі. А як нині послугову-
ються терміном „Русь“ чи „руський“?.. 
Я був свідком, як англійською перекла-
ли „російський“, тоді як це стосуєть-
ся України… Поставити на належне 
місце сфальшовані сторінки (зокрема 
періоду ХІІ — ХIV ст.) — наше з вами, 
передовсім істориків, завдання.
Назагал  фальсифікацій  довкола 

постаті короля Данила є чимало, за-
свідчила доповідь професора Леон-
тія Войтовича. Наприклад, невдалий 
епітет „Галицький“: із 63 років життя 
Данило перебував у Галичі в сумі при-
близно два роки; та й це означення 
применшує розміри володінь  і  зна-
чення постаті короля, який насправді 
претендував на землі всієї Київської 
Русі. Існує й низка інших викривлень: 
щодо коронації Данила, його конфлік-
ту з галицьким боярством, замовчу-
вання епізодів європейської політики, 
заперечення  будівничої  діяльності 
короля (начебто після монгольських 
набігів для цього не було ресурсів), ін. 
Наявність таких аберацій у масовому 
обігу, як і нові наукові знахідки, за-
свідчують, що пізнати краще одного 
з наших славних правителів нам ще 
належить. Належить обов’язково, бо, 
за словами проректора УКУ Миросла-
ва Мариновича, „зазираємо в історію 
для того, щоби формувати, забезпечу-
вати своє майбутнє“.

Ірина ШУТКА

коротко
У Львівській політехніці з 15 груд-

ня 2014 року розпочинається 
підготовка фахових спеціаліс-
тів для роботи з обладнанням 
для енергоаудиту. Для цього 
на основі конкурсу відібрано 
13 осіб. Після закінчення навчан-
ня кількох осіб буде рекомендо-
вано до роботи енергоаудитора-
ми в КП БТІ Львівської обласної 
ради. Зокрема про це йшлося 
на нараді з питань реалізації 
у Львівській області IІ фази 
Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий 
розвиток, орієнтований на гро-
маду“ у ЛОР. Львівщина, уклавши 
додаткову угоду з Проектом, 
отримала мобільну лабораторію 
для здійснення енергоаудиту.

12 грудня 2014 року в Науко-
во-технічній бібліотеці Полі-
техніки відбувся семінар на 
тему „Наукометричні дослі-
дження в інформаційному за-
безпеченні науково-дослідних 
робіт“. У семінарі, який провели 
наукові консультанти Асоціації 
„Інформатіо-Консорціум“, взяли 
участь представники кафедр та 
науково-дослідних підрозділів 
університету.

Триває щорічний конкурс премій 
Президента України для моло-
дих учених у галузі природни-
чих, технічних і гуманітарних 
наук. Щороку присуджують 
40 премій (з них — п’ятнадцять 
для молодих учених НАН Укра-
їни) у розмірі 40 тисяч гривень 
кожна. У конкурсі на здобуття 
премій можуть брати участь на-
уковці віком до 35 років (станом 
на 1 березня 2015 року). Кінцевий 
термін подання заяв — 28 січня 
2015 року.

У Львівському регіональному 
центрі оцінювання якості осві-
ти для проходження пробного 
тестування ЗНО зареєструвало-
ся понад 30 тисяч абітурієнтів. 
Про це повідомила директор 
ЛРЦОЯО Лариса Середяк. Най-
більше охочих випробувати себе 
з української мови та літератури, 
найменше — з іспанської (шість 
осіб) та російської мов (п’ять 
осіб). У середньому майбутні 
абітурієнти вибирають по одно-
му або по два предмети. Макси-
мально можна обрати чотири 
предмети.

За матеріалами інформагенцій

в пошуках істини

Церква короля Данила — 
знахідка для України 
та Європи

m Закінчення. Початок на 3 с.
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знай наших!

Про абсолютний радіометр,  
вишиванки й посткросинг
Аспірантка першого року навчання Інституту комп’ютерних техноло-

гій, автоматики та метрології Христина Серкез — у списку 13 студентів 
Львівської політехніки, які отримують академічні стипендії Президента 
України в першому семестрі 2014/15 навчального року. Дівчина розповіла 
„Аудиторії“ про те, якою науковою тематикою займається та чим ціка-
виться поза університетськими стінами.

— Навчаюся на кафедрі метрології, 
стандартизації та сертифікації ІКТА. 
Метролог — актуальна професія, бо 
впродовж наступних кількох років 
Україна має перейти на європейські 
стандарти та норми. Відтак, ми мати-
мемо багато роботи. Ще в школі я ро-
зуміла, що маю знайти свою „сродну 
працю“, як писав Григорій Сковоро-
да. Тому вибирала такий майбутній 
фах, який захоплює, в якому я могла б 
не тільки використовувати здобуті 
у виші знання, а й постійно вдоскона-
люватися, щось конструювати й ви-
раховувати,  використовуючи свій 
технічний склад розуму. Може, все 
це незвично звучить як для дівчини, 
але у нас на курсі тепер дівчата у біль-
шості. Певно, світ загалом фемінізу-
ється, — каже Христина.
Стипендія Президента — не пер-

ша для дівчини. Таку саму вона отри-
мувала 2012-го року. Два роки тому 
Христина виборола 3 місце у Всеу-
країнській  студентській  олімпіаді 
зі своєї спеціальності. Кілька разів 
їй  присуджували  стипендії  видат-
них учених Політехніки. Визнання 
заслужене, бо з другого курсу своїм 
науковим напрямом для досліджень 
студентка обрала метрологічне за-
безпечення випробувань сонячних 
колекторів — пристроїв, які погли-
наючи сонячну енергію, перетворю-
ють її на теплову. Тобто, нагріваючи 
воду, вони фактично забезпечують 
автономний обігрів житлових будин-
ків, і в Україні господарів, які вста-
новлюють сонячні колектори, що-
року стає дедалі більше. Як метролог 
Христина зацікавлена у дотриманні 
стандартів, тому займається розроб-
кою і вдосконаленням вимірюваль-
ного приладу — абсолютного раді-
ометра, яким можна оцінити якість 
роботи приймачів сонячного випро-
мінювання в сонячних колекторах.
— Знаєте,  як  ото  час  від  часу 

спеціальні фахівці-метрологи пере-
віряють, чи правильно працює Ваш 

лічильник для електроенергії? Так 
само, відповідно до комплексу дер-
жстандартів (ДСТУ ISO 9806-1: 2005, 
ISO 9806-2: 2005, ISO 9806-3: 2005), 
необхідно періодично досліджува-
ти чутливість приймачів сонячного 
випромінювання впродовж кален-
дарного року. Зміни цієї чутливо-
сті  не  повинні  перевищувати  1 �. 
Інакше прилад потрібно калібрува-
ти частіше (визначати, яку кількість 
сонячної радіації відносно одиниці 
площі  він  приймає)  або  замінити 
його. Я пропоную використовува-
ти  для  калібрування  абсолютний 
радіометр,  калібрований  елек-
тричним заміщенням. Він має бути 
побудований на основі прецизійних 
вимірювачів температури (сучасних 
плівкових  платинових  сенсорів), 
що дозволяє підвищити чутливість 
і  точність вимірювань. Я підраху-
вала, що вартість абсолютного ра-
діометра приблизно на 30 � менша 
від ціни іноземних відповідників — 
піргеліометра, піранометра, піргео-
метра, — пояснює юний науковець, 
авторка 9-и наукових праць та 3-ох 
опублікованих статей на цю тему.
20 листопада Христина на відмін-

но захистила свою дипломну роботу 
і вже встигла вступити до аспіранту-
ри. Під науковим керівництвом про-
фесора Василя Яцука, який курував її 
роботу досі, вона сподівається про-
довжувати  дослідження  в  обраній 
галузі. Зокрема, на базі спеціальної 
кафедральної лабораторії для дослі-
джень перетворення сонячної енер-
гії та її складових дівчина сподіва-
ється  втілити  свою,  наразі  теоре-
тичну, розробку на практиці. Вона 
припускає, що маючи абсолютний 
радіометр та отримавши відповідні 
дозволи, кафедра могла б надавати 
платні послуги калібрування при-
ймачів сонячного випромінювання 
в сонячних колекторах.
— Ми,  українці,  мусимо  праг-

нути  до  енергонезалежності.  Аб-

солютний  радіометр  допоможе 
спростити процедуру калібрування, 
здешевити її, а це по-своєму, споді-
ваюся, заохотить людей встановлю-
вати сонячні колектори, — підсумо-
вує аспірантка.
Попри  схильність  до  точних 

наук, Христина має доволі творчі за-
хоплення. Звісно, вона багато читає. 
Особливо, фантастику. А ще — ви-
шиває хрестиком картинки й виши-
ванки, оздоблює собі одяг. Не один 
рік дівчина займається посткросин-
гом  (поштовий  обмін  листівками 
з учасниками відповідної спільноти, 
які живуть у різних країнах світу).
— Комп’ютерна  програма  ви-

падково вибирає, кому я маю надси-
лати листівку. А той, хто отримує, 
дякує та відповідає на спеціальному 
сайті. До мене теж приходить бага-
то вітань звідусюди. Маю листівки 
з Африки, Північної та Південної 
Америки. Іноземці дуже цікавили-
ся нашим Майданом, а тепер — вій-
ною. Найчастіше вони підтриму-
ють нас, бажають перемогти. Осо-
бливо з Німеччини та США. Якщо 
мені надсилають листівку з Росії, 
то  відправники  не  торкаються 
теми політики, але й не виказують 
ворожості.  Здебільшого  це  якісь 
нейтральні  побажання.  Такі  самі 
пишу їм, якщо мені випадає наго-
да. Це хобі допомагає не забувати 
іноземні мови. Я знаю французьку 
та вивчаю англійську, — розповідає 
дівчина.

Анна ГЕРИЧ
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На многії і благії літа!
Уже понад 50 років працює 

у Львівській політехніці 
доцент кафедри містобудуван-
ня Інституту архітектури, член 
Національної спілки архітекто-
рів України Ірина Русанова, яка 
днями у колі однодумців зустрі-
чає свій ювілей.

Коли дивишся на цю енергійну жін-
ку, то відчуваєш, що в душі вона все 
ще молода і, як модно нині казати — 
креативна. Зрештою, цей потяг до 
нового і незвіданого зберігся у неї 
ще зі студентських років: добре вчи-
лася, займалася наукою, була актив-
ною дописувачкою до інститутської 
газети. Відколи прийшла на кафедру 
(а це вже понад 40 років) і аж до ми-
нулого року беззмінно була заступ-
ником завідувача кафедри. Без її уча-
сті не відбувалося жодних поважних 
кафедральних справ, часто й сама 
була їх організатором.
Ірина  Русанова  має  чималий 

творчий доробок: два навчальні по-
сібники, підручник (у співавторстві), 
методичні  вказівки  до  лекційних 
курсів, архітектурного і дипломного 
проектування, магістерської квалі-
фікаційної роботи, є керівником по-
над 160 дипломних проектів і магіс-
терських робіт, опублікувала понад 
100 наукових статей, керує науковою 
роботою студентів. Напрям її науко-
вої діяльності — розвиток системи 
населених місць Західного регіону 
України  та  транспортні  проблеми 
найзначніших міст. За її проектами 
збудовано  чимало  архітектурних 
об’єктів, серед яких — гуртожитки 
і житлові будинки, другий навчаль-
ний корпус Львівської політехніки 
(за нього у  складі  авторів проекту 
навчальних корпусів інституту ста-
ла лауреатом Державної премії Ради 
Міністрів УРСР).
— Робота на кафедрі дарує мені 

натхнення до творчості, а спілкуван-
ня з молоддю дає можливість бути 
на хвилі сучасності, — каже ювіляр-
ка. — Звичайно, це покоління праг-
матиків дуже відрізняється від нас, 
колишніх  романтиків:  вони  вміло 
користуються технічними засобами, 
знають іноземні мови, спілкуються 
з друзями за кордоном. Однак це не 
розділяє нас, а ще більше зближує. 
Між нами є повне взаєморозуміння, 

тому почуваюся в їхньому середови-
щі, як і серед колег, дуже комфортно.
— З Іриною Василівною ми вчи-

лися в одній групі, закінчували фа-
культет архітектури в 1959 році, — 
говорить  старший  викладач  ка-
федри  містобудування  Тетяна 
Максим’юк.  —  Вона  надзвичайно 
обов’язкова  людина,  принципова 
у важливих питаннях: якщо за щось 
береться, то доводить це до логічно-
го завершення.
Наталя Данилко, аспірант кафед-

ри, зізнається, що коли навчалася на 
кафедрі, то трохи побоювалася Іри-
ни Василівни, а коли почала з нею 
працювати, зрозуміла, наскільки це 
надзвичайно духовно багата й залю-
блена у свою справу людина:
— Нам,  молодим,  дуже  цікаво 

слухати її розповіді про архітектур-
ні здобутки, про те, як оригінально 
придумує собі одяг чи вносить різні 
цікавинки  в  буденні  справи.  Іри-
на Василівна дуже активна в житті, 
весь час у русі, незважаючи на вік, 
не полишає бажання вчитися чогось 
нового. Дуже позитивна і дуже при-
ємна, намагається щось змінювати 
в житті. Вміє відділити основне від 
другорядного.
Доцент кафедри Надія Соснова 

вважає, що Ірина Русанова ще й нині 
„може дати фору багатьом молодим, 
які  знудилися  від  життя“,  бо  „має 
прекрасне  почуттям  гумору,  вміє 
і над собою пожартувати“.
Завідувач кафедри містобудуван-

ня професор Галина Петришин сво-
го часу теж була студенткою Ірини 
Русанової:

— У  вісімдесятих  роках  жінці 
важко  було  зробити  собі  кар’єру, 
тож ми, молоді, завжди з цікавістю 
спостерігали за кар’єрним ростом 
Ірини  Русанової  та  Тетяни  Мак-
сим’юк, які попри все зуміли реалі-
зувати себе (тоді існувало негласне 
правило: викладачами могли бути 
лише чоловіки). Ці дві жінки були 
для нас чудовим прикладом досяг-
нення своєї мети у дуже складних 
ситуаціях. Очевидно, добрим сти-
мулом для росту  Ірини Василівни 
був її одногрупник і чоловік Зено-
вій Підлісний, який довший час був 
директором Державного інституту 
проектування міст „Містопроект“. 
Незважаючи  на  те, що  під  одним 
дахом жили дві великі особистості, 
кожен із них реалізовував себе сво-
їм шляхом. Звичайно, їй було склад-
но, бо крім роботи, мусила дбати ще 
й про сім’ю. Мабуть тому, дисерта-
цію  захистила  у  зрілому  віці. Ні-
коли не дбала про нагороди, вчені 
звання.  Завжди багато працювала 
і  працює  зі  студентами,  постійно 
консультує  їх,  опікується  кафе-
дральними аспірантами.
Віталій Дубина, начальник архі-

тектурно-планувальної  майстерні 
№ 2 „Містопроекту“, познайомився 
з Іриною Русановою ще на другому 
курсі, коли вона читала дисципліну 
„Транспорт у містобудівній органі-
зації міст“.
— Можливо, завдяки її майстер-

ному викладанню я у своїй діяльно-
сті найбільше люблю все, що стосу-
ється транспорту: він став смислом 
мого  життя, —  зізнається  Віталій 
Іванович. — Далі ми зустрілися десь 
у  вісімдесятих  роках,  коли  почав 
працювати в інституті, де директо-
ром був її чоловік. Це була ідеальна 
пара, яку в житті рідко зустрінеш. 
Ірина  Василівна  має  більш  аналі-
тичний, чоловічий склад характеру: 
в неї мало емоцій, переважає логіка. 
І що  цікаво:  вона,  як  досвідчений 
психолог, у найскладнішій ситуації 
може дати дуже цінну і єдино пра-
вильну пораду. Доброзичлива, з нею 
дуже легко спілкуватися. А ще вона 
досвідчений практик і дуже добрий 
теоретик. Тож з роси  і  води  їй, на 
многії і благії літа!

Катерина ГРЕЧИН
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Маємо шукати нові гарантії безпеки
До знакових фотовідбитків 2014-го за версією 

газети Time потрапило два фото з України — 
протистояння в центрі Києва у січні та жертви 
збитого біля Донецька малайзійського Боїнга 777. 
Якщо перша символізує злам старого порядку 
в Україні, то друга — післявоєнної системи між-
народних відносин. Про це говоримо з доцентом 
кафедри політології та міжнародних відносин 
Львівської політехніки Лесею Дорош.

— Два найважливіші ак-
центи  року — події, що 
розпочалися в кінці 2013-
го у зв’язку з непідписан-
ням Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, а далі 
стосувалися зміни тодіш-
нього режиму і, звичайно, 
окупація Криму, а потім 
військові дії на сході Укра-
їни. Офіційно війною це 
не названо, але йдуть во-
єнні дії, є значна кількість 
жертв,  переселенців. Ці 
внутрішньополітичні по-
дії тісно пов’язані з між-
народним  контекстом, 
відповідною  реакцією 
міжнародної  спільноти. 
Серед важливого — і під-
писання Угоди про асоці-
ацію з ЄС, яка з листопада 
частково вступила в силу, 
а в грудні має запрацювати 
Рада асоціації Україна-ЄС. 
А далі — беремося за вико-
нання пунктів, що стосу-
ються правосуддя, бороть-
би з корупцією тощо.
Важливими  у  2014-му 

були й вибори в Україні — 
президентські  та  парла-
ментські.  Ми  отримали 
нову  владу,  патріотичну, 
проєвропейську.  Суспіль-
ство чекає від неї реаліза-
ції вимог Майдану — змі-
ни якості режиму, владної 
управлінської системи. По-
годжуюся з аналітиками, які 
кажуть, що  за  патріотич-
ними закликами, проєвро-
пейською риторикою Пре-
зидента Петра Порошенка 
ховається колишня олігар-
хічна управлінська система: 
є претензії до Генпрокуро-
ра, кулуарщина, закритість, 
насаджування авторитетів. 

Зберігаються і квотні прин-
ципи, що засвідчило фор-
мування  уряду,  розподіл 
парламентських комітетів. 
Тож питання, чи нинішня 
влада нова чи „нова-стара“? 
Чи така, як хотіли люди, які 
стояли на Майдані, які там 
загинули, які нині воюють 
чи  допомагають  військо-
вим?.. Наразі маємо част-
кові зміни, а стара система 
відтворюється.

— Наскільки реалістичною 
відтак виглядає можливість 
суспільного протесту?..
— На мій погляд, десь на 
75 �.  Події  останнього 
року засвідчили, що рівень 
і спроможність українців 
до самоорганізації є над-
звичайно високі, з’явилися 
нові лідери думок (особи, 
до яких дослухається сус-
пільство), нові засоби до-
несення цих думок  (ті ж 
соцмережі).

— Як  оцінюєте  новий  для 
України  досвід — присут-
ність  міністрів-іноземців 
в уряді?
— Я за уряд технократів, 
спеціалістів.  Дехто  го-
ворить про те, що можна 
було запропонувати і кра-
щих фахівців (наприклад, 
замість  О. Квіташвілі). 
А от про міністра фінансів 
Н. Яресько  багато  пози-
тивних відгуків. Якщо їх 
„не з’їсть“ система, якщо 
вони  налаштовані  пра-
цювати за європейськими 
стандартами, реалізовува-
ти реформи — чому б ні?.. 
Вони можуть започаткува-
ти нові правила, зміни.

Щодо призначення мо-
лодих на певні посади, ду-
маю:  краще  дозволити  їм 
працювати,  і  за  2–3  роки 
вони  змінять  країну,  ніж 
10 років будемо, можливо, 
безуспішно  переучувати 
старі кадри. Позитивом вва-
жаю також те, що у наш пар-
ламент зайшли журналісти, 
громадські активісти. Щодо 
владної  верхівки,  то,  слід 
сказати, і Президент П. По-
рошенко, і Прем’єр-міністр 
А. Яценюк — люди зі старої 
системи,  зі  старим управ-
лінським досвідом.

— Україна заявила про на-
мір  відмовитися  від  полі-
тики  позаблоковості. Що 
це означає?
— Про це йшлося на не-
давньому засіданні Укра-
їна-НАТО,  у  зверненні 
Президента до парламенту, 
тепер у Програмі уряду на 
2015–16 рр., хоча відповід-
ні зміни у ЗУ „Про засади 
внутрішньої і зовнішньої 
політики“ ще не внесені. 
Очевидно,  Україна  цим 
демонструє бажання у май-
бутньому вступити у пев-
ний блок — власне, у НАТО. 
Але це перспектива на май-
бутнє, до того ж однознач-
ної позиції у світі щодо цьо-
го немає. Тим часом гаран-
тії нам потрібні вже зараз, 
бо загроза на наших кордо-
нах, на нашій землі. Маємо 
реагувати  на  це, шукати 
варіанти, нові формати для 
гарантування своєї націо-

нальної безпеки (військо-
вої, інформаційної і т. д.). 
Варто згадати про прийнят-
тя Конгресом США закону, 
що передбачає можливість 
надання війської допомоги 
Україні. Аналітики  гово-
рять про варіант створення 
нової підсистеми колектив-
ної безпеки, куди б увійш-
ли країни-члени НАТО, ЄС, 
географічно наближені до 
Росії (країни Прибалтики, 
Польща, Швеція, Фінлян-
дія), країни Східного парт-
нерства  (Україна, Грузія, 
Молдова, Азербайджан, Ві-
рменія) і, можливо, Туреч-
чина. Це країни, які мають 
потенційну чи реальну, як 
у випадку України, загрозу 
з боку Російської Федера-
ції. Хотілось би, щоб саме 
Україна була  ініціатором 
і цементуючим елементом 
такого  об’єднання.  Вод-
ночас держави, що мають 
ядерну зброю, як США, Ве-
ликобританія, мали б бути 
в цій структурі,  скажімо, 
спостерігачами, гарантами.

— Будапештський меморан-
дум, котрий мав би гаранту-
вати  суверенітет  і  безпеку 
України, як і дії ОБСЄ, ООН 
у нинішній  ситуації  вияви-
лись неефективними…
— Так,  стало  зрозуміло: 
систему міжнародних від-
носин,  яку  сформовано 
після Другої світової війни, 
порушено. Навіть у такий 
складний момент, як розпад 
Радянського Союзу, норм 
дотримувались. Тепер же 
порушені базові принци-
пи міжнародних відносин 
(передовсім про сумлінне 
виконання  міжнародних 
зобов’язань). Світ стає не-
передбачуваним, прогно-
зувати щось важко. Але од-
нозначно: потрібне рефор-
мування згаданих органів, 
переформатування системи 
міжнародних відносин.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА
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Першій письмовій згадці 
про Любачів — 800 років
Вперше за понад двадцятилітню історію свого існування Суспільно-культурне 

товариство „Любачівщина“ разом із кафедрою українознавства університету 
„Львівський Ставропігіон“ та Львівською обласною універсальною науковою 
бібліотекою провело 29 листопада міжнародну наукову конференцію „Роль 
міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України. 800-літтю 
з часу першої письмової згадки про Любачів присвячується (1214–2014 рр.)“.

Відповідне  тло  заходу 
створило чудове тріо бан-
дуристок „Червона кали-
на“: українські патріотич-
ні пісні у їхньому виконан-
ні не залишили байдужими 
нікого в залі.
В  роботі  конферен-

ції  взяло  участь  понад 
100 учасників: голова Пе-
ремиського відділу Об’єд-
нання українців у Польщі 
Марія  Туцька,  науковці, 
викладачі  вишів,  вчителі 
гімназій,  шкіл,  громад-
ські,  культурні,  релігійні 
діячі зі Львова, Яворова та 
Польщі, представники то-
вариств „Надсяння“, „Хо-
лмщини“ і „Лемківщини“.
Учасників  конферен-

ції привітали ректор при-
ватного  університету 
„Львівський Ставропігіон“ 
професор  Ярослав  Кміт, 
представник любачівської 
громади із Щеціна (Поль-
ща) Степан Колосівський, 
голова товариства „Люба-
чівщина“ Богдан Парадов-
ський,  директор Держав-
ного історико-культурно-
го заповідника „Тустань“, 
голова міжнародного нау-
ково-пошукового та освіт-
нього  табору-експедиції 
„Вирій“ Андрій Котлярчук.
Одна із наукових керів-

ників  експедиції  доцент 
кафедри дизайну та основ 
архітектури Інституту ар-
хітектури  Львівської  по-
літехніки Ореста Ремеши-
ло-Рибчинська, виступаю-
чи на конференції, не лише 
розповіла  про  ту  велику 
пошукову й реставраційну 
роботу, яку на теренах Лю-
бачівщини проводять сту-
денти-архітектори, а й на 

слайдах продемонструвала 
кращі  зразки  відновлених 
пам’яток Жуківського цвин-
таря. Вона наголосила, що 
ця робота ще не заверше-
на і чекає продовження. Як 
відзначила Ореста  Ігорів-
на, добре було б створити 
у Жукові своєрідний музей 
колишнього  українського 
села, в якому ще збереже-
ні  автентичні  зразки  хат, 
церкви. Щось на зразок ні-
мецького села в Україні. Па-
ралельно можна було б від-
творити частину польсько-
го села й у нас, але на це має 
бути утверджена державна 
програма з обох боків. Саме 
співпраця суспільно-куль-
турних  товариств  з  поль-
ською стороною дуже добре 
прислужилася б цій благо-
родній справі.
З  науковими  допові-

дями,  краєзнавчо-пошу-
ковими  розвідками  на 
конференції також висту-
пили  професор  Інститу-
ту  українознавства  імені 
І. Крип’якевича НАН Украї-
ни Василь Хитрук, аспірант 
Вроцлавського університе-
ту Катерина Хоронжук. Ди-

ректор Львівської обласної 
універсальної  наукової 
бібліотеки  Іван  Cварник 
розповів  про цікаві  доку-
менти про Любачів, які він 
відшукав у давніх докумен-
тах  Державного  комітету 
архівів  України  у  Львові. 
Він також відзначив, які до-
кументи ще можна знайти 
в архівах, а які вже втрачено 
назавжди. З трагічною іс-
торією церкви в Любачеві, 
її  нинішніми  реаліями  та 
проблемами присутніх оз-
найомив її парох о. Іван Та-
рапацький. На конференції 
також мова йшла про роль 
Любачева та Любачівської 
землі в історії та культурі 
України,  зародження  та 
становлення християнства 
на цій території в ІІІ — ХІІІ 
століттях, роль Товариства 
„Любачівщина“  в  історії 
та  релігійній  культурі  су-
часного  Любачівського 
краю,  про  духовність,  лі-
тературу  та  культуру  цієї 
землі, депортацію україн-
ців з рідних земель, укра-
їнсько-польські  стосунки 
на землях Перемищини до 
I Світової війни тощо.

В  рамках  конферен-
ції відбулися презентації 
вісника  Товариства  „Лю-
бачівщина“ та монографії 
Вік тора Ідзя „Зародження 
та становлення християн-
ства на  території Подні-
стров’я та Посяння в III–
XIII століттях“.
— Проведення  цієї 

конференції  планували 
вже давно, але в силу різ-
них обставин цю дату до-
водилося переносити, — 
розповідає  заступник 
голови  товариства  Олег 
Фецяк. — Повна зала од-
нодумців  говорить  про 
те,  що  люди  зацікавлені 
в  таких  заходах.  Думаю, 
їх варто присвячувати не 
лише  якимось  конкрет-
ним  подіям,  а  й  робити 
тематичні  конференції, 
в основі яких були б прак-
тичні наукові дослідження 
культових споруд, захоро-
нень, їх реставрація. Для 
цього ми навіть відкрили 
рахунок  в  одному  з  бан-
ків  України,  на  який  всі 
охочі можуть перерахову-
вати кошти для відбудови 
пам’яток  архітектури  на 
Любачівщині. Крім цього, 
домовилися  з  архітекто-
ром Аліною Білошкап, хобі 
якої — графічне зображен-
ня  давніх  споруд  Яворів-
щини (свою виставку вона 
привезла до нас на конфе-
ренцію), щоб такі графічні 
роботи основних пам’яток 
Любачівщини вона зробила 
і для нас. Маємо надію, що 
в недалекому майбутньому 
разом із громадою пересе-
ленців із Щеціна зможемо 
проводити подібні заходи, 
адже там планують зробити 
філіал нашого Товариства.
—  Загалом,  наукова 

конференція, присвячена 
Любачеву, — дуже важлива 
і потрібна як для науков-
ців, так і громадських то-
вариств, — вважає Ореста 
Ремешило-Рибчинська. — 
Вона, без сумніву, підня-
ла  роботу  Товариства  на 
значно вищий щабель.

Катерина ГРЕЧИН

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.karpaty.info%2Fua%2Fuk%2Flv%2Fsk%2Furych%2Fmuseums%2Ftustan%2F&ei=Ms6GVKbfOIywPNztgcAK&usg=AFQjCNEkE5uxwSfsO_gkEu2SG81u5C92hg&bvm=bv.81449611,d.d24
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.karpaty.info%2Fua%2Fuk%2Flv%2Fsk%2Furych%2Fmuseums%2Ftustan%2F&ei=Ms6GVKbfOIywPNztgcAK&usg=AFQjCNEkE5uxwSfsO_gkEu2SG81u5C92hg&bvm=bv.81449611,d.d24
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.karpaty.info%2Fua%2Fuk%2Flv%2Fsk%2Furych%2Fmuseums%2Ftustan%2F&ei=Ms6GVKbfOIywPNztgcAK&usg=AFQjCNEkE5uxwSfsO_gkEu2SG81u5C92hg&bvm=bv.81449611,d.d24
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культура слова

Як парость виноградної 
лози, плекайте мову
Озброївшись словниками, довідковою літературою, порадами доктора 

філологічних наук Олександра Пономарева та інших провідних мово-
знавців, відповідаємо на нові запитання наших читачів, які свідчать, що 
рубрика „культура слова“ ще не скоро втратить свою актуальність.

• Чи правильно вітатися „Доброго 
дня, доброго вечора“?
Олександр Пономарів пояснює, 

що „доброго ранку, добрий день(добри-
день), добрий вечір (добривечір), добра-
ніч (на добраніч)“ — це давно устале-
ні формули і їх не варто міняти на 
штучні: „Доброго дня, доброго вечора“. 
Так можна казати, коли при цих спо-
луках маємо ще дієслово: бажаю вам 
(тобі) доброго дня, доброго вечора.

•  Коли треба вживати слово 
„вщерть“, а коли „вщент“?
Ці слова мають зовсім різне зна-

чення. Вщерть може бути заповнена 
зала чи банка з огірками, а вщент — 
розбите дзеркало (вдрузки), зруйно-
ване чи спалене житло.

• Який український відповідник 
російського (англійського) терміна 
система управления (control system)?
Питання, коли правильно вжива-

ти слово керувати, а коли управляти, 
давно бентежить навіть мовознав-
ців.  Більшість  сучасних  словників 
подають різні відповіді. Щоб подо-
лати цю плутанину, і виходячи з ре-
комендацій національних терміно-
логічних стандартів, фахівці радять 
у значенні сукупність цілеспрямованих 
дій, що полягає в оцінюванні ситуації 
та стану об’єкта керування, вибиранні 
керівних дій та їх реалізації вживати 
лише  термін  керування. А  термін 
управління використовувати тільки 
в значенні адміністративна установа 
або відділ якоїсь установи, організації, 
що керує певною галуззю господарської, 
наукової, військової діяльності. Такі ре-
комендації повністю відповідають 
вимогам Додатка Г ДСТУ 3966–2000 
[54] щодо забезпечення однознач-
ної відповідності терміна поняттю. 
Отже, український відповідник ро-
сійського (англійського) терміна си-
стема управления (control system) буде 
система керування.

• Як запитувати про ціну товарів на 
базарі та в крамниці: яка вартість, 

яка ціна, в яку ціну, по скільки, скільки 
коштує, по чому?

Яка вартість — це зовсім непра-
вильно, бо вартість  і ціна — різні 
речі.  Скільки коштує, в яку ціну  — 
нейтральні вислови. По чому, по чім, 
скільки — розмовні, але цілком при-
датні для використання.

• „Честь маю“ — чи це суто росій-
ський вислів?
Не тільки. Але українською мо-

вою потрібно казати не честь маю, 
а маю честь.

• Як перекласти „точка зрения“ — це 
українською „крапка“?
Крапка —  це  розділовий  знак. 

А те, що має на увазі читач, україн-
ською мовою — точка зору або по-
гляд. Другий варіант кращий.

• Якось одна студентка запитала 
мене: як українською правильно — 
„вітряк“ чи „вітрило“?
Ці слова, хоч і трішки схожі між 

собою, але мають зовсім різні зна-
чення.  Вітряк  —  це  споруда,  що 
використовує силу вітру як джерело 
енергії, і використовується для того, 
щоб молоти зерно, а також у деяких 
місцевостях  для  перепомпування 
води,  молочення  зерна,  розпилу 
деревини.  Також  вітряками  в  наш 
час інколи називають вітрові елек-
тростанції. А вітрило — це те, що 
російською „парус“, тобто будь-яка 
поверхня, призначена для створення 
тяги під впливом вітру.

• І ще раз мусимо нагадати, що укра-
їнською мовою неправильно казати 
„присідайте“, „присядьте“. Як жартує 
один мій знайомий, українці при-
сідають лише тоді, коли танцюють 
гопака. Якби новий спікер нашого 
парламенту читав „Аудиторію“, то 
він казав би: „сідайте, будь ласка“ або 
„прошу сісти“.

Рубрику веде  
Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар

19 грудня — святого Миколая Чудо-
творця.
20 грудня — День української міліції.
22 грудня — День енергетика.

Пам’ятні дати
18.12.1856 — народився Микола Садов-
ський (Тобiлевич), видатний україн-
ський артист i письменник.
18.12.1871 — народився Микола Воро-
ний, видатний український письмен-
ник.
18.12.1876 — народився Петро Холод-
ний, український художник i полiтич-
ний дiяч.
19.12.1870 — помер український компо-
зитор Михайло Вербицький, укладач 
музики до Національного Гімну.
19.12.1919 — народився Микола Лукаш, 
український письменник-перекладач.
19.12.1920 — народився Микола Руден-
ко, український письменник, відомий 
правозахисник, один із засновників 
Української Гельсінської Спілки.
20.12.1616 — у Києво-Печерській дру-
карні вийшла у світ перша датована 
книга.
20.12.1899 — народився Іван Пільгук, 
український письменник і  літерату-
рознавець.
21.12.1556 — народився митрополит Пе-
тро Могила, український громадський 
та церковний діяч, письменник, фун-
датор Київської колегії.
22.12.1833 — народилася Марія Вілін-
ська-Маркович (псевдонім Марко Вов-
чок), українська письменниця.
23.12.1790 — народився Жан Франсуа 
Шампольйон, французький єгиптолог, 
який розшифровував давньоєгипет-
ські ієрогліфи.
24.12.1653 — перемога військ гетьмана 
Богдана Хмельницького під Жванцем.
24.12.1818 — народився Джеймс Прес-
котт Джоуль, англійський фізик.
24.12.1879 — народився Станислав 
Людкевич, український композитор, 
музикознавець i фольклорист.
24.12.1920 — народився Святослав 
Караванський, учений, перекладач 
та правозахисник, автор „Практич-
ного словника синонімів української 
мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чор-
новіл, український журналіст, полі-
тик, один із засновників Народного 
руху.
24.12.1963 — помер Михайло Паращук, 
український скульптор, співавтор 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
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коротко
17-й рік поспіль українські скау-

ти-пластуни отримують у Відні 
Віфлеємський вогонь миру, 
а пізніше поширюють по всій 
Україні та в інші країни Європи, 
де є українські громади. На Львів-
щину Віфлеємський вогонь миру 
передадуть сьогодні, 18 грудня, 
спершу до Архикафедрального со-
бору Святого Юра, звідки його, як 
символ миру та єднання, розвезуть 
по дитячих будинках, геріатрич-
них центрах, церковних парафіях, 
лікарнях та військових частинах 
Львівської області.

11 грудня у Львові відбулось освя-
чення початку будівництва Мемо-
ріального музейного комплексу 
тоталітарних режимів „Територія 
терору“. Музей розташується на ву-
зькій смужці вільного простору по-
руч із залізничною колією за адре-
сою проспект Чорновола, 46. Перед 
входом до музейного комплексу 
планують встановити меморіал, 
присвячений пам’яті закатованих 
у пересильній в’язниці людей. 
Меморіальний музейний комплекс 
складатиметься з чотирьох зон: 
„Аванзони“, „Алеї тоталітаризму“, 
„Пересильної тюрми №25“, а та-
кож автостоянки для відвідувачів. 
Згідно з кошторисом, вартість 
будівельних робіт становить 14 млн. 
гривень. Наразі на території трива-
ють підготовчі будівельні роботи 
з залученням важкої будівельної 
техніки. Завершити будівництво 
планують за 18 місяців.

Видатні громадські діячі, представ-
ники мистецтва та науки зверну-
лися до української громадськості 
та її владних структур із закликом 
проявити необхідну єдність за-
ради гідного вшанування Ми-
трополита Андрея Шептицького, 
зокрема у спорудженні пам’ятника 
Митрополитові поблизу Собору 
св. Юра у Львові. Верховна Рада 
України ухвалила постанову про 
проголошення 2015 року роком 
Митрополита Андрея Шептицького. 
Це — подія загальноукраїнського 
та світового значення. Відновлен-
ня площі Св. Юра в її історичному 
вигляді та встановлення на ній мо-
нументального пам’ятника Митро-
политові — не лише справа нашої 
честі, а й високої відповідальності 
перед майбутністю, — наголошуєть-
ся у зверненні.

За матеріалами інформагенцій

студентські ініціативи

Етновечірка у Політехніці 
до свята Андрія

Етновечірку, приурочену до свя-
та Андрія, 11 грудня організу-

вали студенти Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та 
туризму ім. В. Чорновола Львів-
ської політехніки. Забави відбу-
валися у Студентському клубі. 
Молодь підготувала невеличку 
виставу за мотивами повісті 
Миколи Гоголя „Ніч перед Різд-
вом“, а після цього цікаві воро-
жіння, конкурси та дискотеку. 
Допомагали та підтримали твор-
чу ініціативу студентів Товари-
ство „Молода Просвіта“ і Колегія 
та профком студентів і аспірантів 
Львівської політехніки.

Спеціально підготовлені декорації, 
прикрашена сцена, костюми, гарне 
озвучення і добре продуманий сце-
нарій — студенти справді постарали-
ся. Вистава теж вдалася дуже добре, 
артистизм і акторська майстерність 
багатьох учасників дійства справді 
вартувала бурхливих оплесків.
Та чи не найбільше захоплення 

як у дівчат, так і у хлопців викликали 
ворожіння. Дівчата гадали, що їх че-
кає, найрізноманітнішими способа-
ми: на ланцюжках (спершу збирали 
ланцюжок у кулак, а потім кидали на 
стіл, і кожна фігурка, яка внаслідок 
цього склалася, щось означала), гол-
кою, насиленою на нитку, крутили 
над наполовину наповненою склян-
кою — скільки разів голка стукне об 

край  склянки,  за  стільки років  ді-
вчина вийде заміж. Хлопців теж це 
ворожіння зацікавило і вони охоче 
гадали. Також ставили під склянки 
копійку, перстень і хусточку й во-
рожили, хто з якої причини заміж 
вийде. Було ворожіння й на  варе-
никах  —  дівчата  і  посмакували, 
і довідалися, як називатимуться їхні 
майбутні чоловіки (до кожного ва-
реника був прикріплений папірець 
із написаним іменем).
Завершилася  етновечірка  при-

гощанням смачними варениками та 
дискотекою.

Наталія ПАВЛИШИН
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благодійність

І Миколаєві не легко… Але він прийде!
Цьогоріч всеукраїнська акція „Миколай про тебе не 

забуде“ відбувається учотирнадцяте. Часи напру-
женої економічної ситуації та військового протисто-
яння на сході країни привнесли в неї свої особливості: 
з одного боку серед молоді ще більше охочих волон-
терити, з іншого — багато благодійників жертвують 
кошти на воєнні потреби, тож для дітей не всім уже 
вистачає. Попри те, організатори запевняють, що 
сьогодні Миколай завітає до кожної домівки.

Трошки історії…
Від 2001-го щороку 18 та 
19  грудня  на  львівських 
вулицях можемо зустріти 
чемних посланців святого 
Миколая. Вони розносять 
по домівках подарунки для 
дітей із малозабезпечених, 
багатодітних і неблагопо-
лучних сімей, а в день свята 
просто пригощають цукер-
ками львів’ян. Організовує 
акцію Громадська організа-
ція „Академія Української 
Молоді“,  кожного  разу 
залучаючи  до  неї  понад 
700 волонтерів. Обов’язко-
ва умова для охочих стати 
волонтерами — проход-
ження вишколів, які зазви-
чай відбуваються у листо-
паді. Там молодь ділять на 
групи, до кожної з яких має 
увійти хоча б один повно-
літній хлопець та троє осіб, 
не молодших 16-и; навча-
ють, як мають поводитися 
представники найбільшого 
добродія, щоб не похитну-
ти дитячу віру у диво; по-
яснюють,  які  неприємні 
ситуації можуть трапити-
ся  (адже родини бувають 
доволі проблемними), як 
їх  уникнути,  а  також  ін-
структують щодо звітності. 
Впродовж тижня до свята, 
а цьогоріч від 11 до 17 груд-
ня  у Львівському Палаці 
мистецтв працювала „Фа-
брика  святого Миколая“, 
де попередньо зареєстро-
вані волонтери-помічники 
святого пакували подарун-
ки. У ці дні кожен охочий 
ще міг донести солодощі, 
канц товари, дитячі книги, 
іграшки, одяг або взуття.

Свято з ноткою 
смутку
У той час, коли маленькі 
львів’яни в своїх листах до 
святого Миколая насампе-
ред просять миру для Укра-
їни, від традиційно гучно-

го й веселого Пам-Параду 
напередодні свята органі-
затори акції „Миколай про 
тебе не забуде“ вирішили 
відмовитися. Не було цьо-
го разу й канцелярії свя-
того Миколая, в якій діти 
могли  б,  як  у  попередні 
роки,  писати  листи  до 
небесного благодійника, 
відвідувати майстер-кла-
си тощо.
— Щоб  організувати 

Пам-Парад  помічників 
Миколая,  нам  бракувало 
активної студентської мо-
лоді, яка б долучилася до 
оргкомітету і присвятила 
цьому  багато  свого  часу. 
Але така весела акція на-
справді й не на часі. У на-
шій базі даних поступово 
зростає  кількість  дітей 
Героїв  Майдану,  дітей 

поранених  та  загиблих 
військових,  дітей  біжен-
ців. А з благодійниками — 
складніше,  ніж  торік. 
Дуже часто люди кажуть, 
що допомагали Майдану, 
допомагають військовим, 
а для дітей уже не виста-
чає коштів. Кожного року 
пакети для подарунків нам 
спонсорував  „Еколан“. 
А  цьогоріч  до  осені  під-
приємство вже витратило 
резерви,  призначені  для 
меценатства,  тож  гроші 
нам  довелося шукати  де-
інде. Наприклад, ми орга-
нізовували  інтернет-аук-

ціони, на яких продавали 
різні святкові дрібнички, 
виготовлені власноруч на-
шими волонтерами. За ви-
ручені кошти купили паке-
ти, солодощі, канцтовари. 
У скрутному фінансовому 
становищі ми відмовили-
ся  від  організації  канце-
лярії. Зате „Акція в місті“ 
(цукерки  для  львів’ян) 
буде! —  розповідає  член 
оргкомітету, кількарічний 
координатор роботи „Фа-
брики“  та  волонтерів  на 
акції Микола Швед.

Завдяки акції  
діти вірять у диво
Тепер  Микола  працює 
в ІТ-сфері. Але сім років 
тому, коли долучився до 
акції як звичайний волон-

тер, він був першокурсни-
ком Політехніки.
— Я виріс на Сихові, ні-

коли не чув там про жодні 
громадські організації чи 
ініціативи. Як тільки діз-
нався про акцію „Миколай 
про  тебе  не  забуде“,  про 
те,  що  стати  її  волонте-
ром дуже просто, відразу 
зареєструвався. В оргкомі-
теті побачив студентів, на 
2–3 роки старших за себе, 
й зрозумів, що можу долу-
читися до їхньої команди. 
Насправді щороку робити 
таку  велику  акцію  дово-
лі  складно.  Раніше  мені 
треба було водночас і се-
сію складати, але не легше 
суміщати  волонтерство 
з роботою. Сам подарунків 
уже майже не розношу, бо 
„Фабрика“ доволі велика, 
а згорнути її треба за один 
день. За  кілька  годин ви-
даю понад 300 мішків з по-
дарунками. Але після того, 
як 18 грудня ввечері волон-
тери рознесли подарунки, 
19-го вони приносять мені 
заповнені  звітні  бланки, 
і  я  розпитую  завжди, що 
цікавого з ними трапило-
ся  напередодні. Ці  сотні 
історій  про  дитячу  ра-
дість надихають на цілий 
рік! Я бачу результат своєї 
праці: тисячі дітей отри-
мують  увагу  помічників 
святого  Миколая,  тисячі 
дітей надалі вірять у диво! 
Десь глибоко в серці я пе-
реконаний, що „Миколай 
про  тебе  не  забуде“  — 
найважливіша справа, яку 
я роблю протягом року, — 
зізнається  хлопець,  який 
завтра  святкуватиме  свої 
іменини.
Цього року акція „Ми-

колай  про  тебе  не  забу-
де“  відбудеться  також  у 
Дніпро петровську, Ужго-
роді,  Рівному,  Ізмаїлі 
(Одеська обл.) та Золочеві 
(Львівська обл.).

Анна ГЕРИЧ
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особливий гість

Головне в житті — приносити щастя
Коли читала чи чула про 

волонтерів, які допомага-
ють воякам у зоні АТО, возять 
їм усе необхідне, була пере-
конана, що це мужні хлопці, 
чоловіки. Та коли зустрілася 
з Уляною Гілетою — активіст-
кою, яка не раз бувала на схо-
ді, була вражена: це тендітна 
дівчинка, з величезними дитя-
чими очима, яка багато усміха-
ється і випромінює щирість.

— Що  спонукнуло Вас  до  волонтер-
ства?
— Почалося з того, що сестрин чо-
ловік пішов воювати у 80-ту аеро-
мобільну бригаду. Звичайно, кожен 
розуміє, що там воюють наші хлоп-
ці, але коли між вояками опиняється 
хтось тобі рідний, то зовсім інакше 
сприймаєш ситуацію і всі їхні по-
треби стають справді особистими. 
Від вересня у зоні АТО я була вже 
вісім разів.

— Не страшно?
— Як я колись писала на свої сторін-
ці у Фейсбуці: не так страшно їздити 
в зону АТО, як сказати про це мамі. 
Страшно, як тільки вирушаю в до-
рогу, а коли вже там, то розумію — 
нема чого боятися.
Ще  минулоріч  я  подружилася 

з  волонтерами  зі  „Самооборони 
Майдану“.  В  зону  АТО  їжджу  або 
з ними, або з волонтерами з „Інфо-
центру Майдан“. Це організації, які 
давно займаються допомогою вій-
ськовим, їздять із супроводом, ма-
ють певні складені маршрути.
Перша поїздка була більше пізна-

вальна. Ми тоді побували в найгаря-
чіших на той час місцях — околиці 
Трьохізбенки,  Дебальцевому.  Ми 
їздимо чотирма (10 осіб) або двома 
бусами (5–6 осіб), не зупиняємося на 
заправках, тим більше, що світловий 
день  зараз  значно коротший,  а  їз-
дити в темряві досить небезпечно. 
Якщо у вересні ми зупинялися в ба-
тальйоні на півгодини — годину, то 
зараз їдемо повільніше через те, що 
дороги засніжені і зупиняємося в ба-
тальйоні на 10–15 хвилин.

— У чому полягає Ваша волонтерська 
робота?
— Збираю медикаменти, теплі речі, 
техніку, харчі у Львові, їду в Київ, 

а звідти на фронт, я тиждень у Львові 
і тиждень у дорозі.
Багато  допомагають  звичайні 

люди,  постійно  з’являється  хтось 
новий,  готовий підтримати вояків. 
Наприклад, минулого разу везли від 
однієї пекарні спеціально випечені 
сухарі  за  особливим  рецептом.  Ці 
благодійники  самі  зателефонували 
і  запропонували  допомогу.  Також 
співпрацюю з „Фундацією духовного 
відродження“, яка забезпечує військо-
вих особистими аптечками, медика-
ментами,  минулого  разу  передали 
також теплі флісові термокостюми.

— Ви  співпрацюєте  з  якимись  кон-
кретними батальйонами?
— Маршрут приблизно однаковий, 
але щоразу розширюємо коло. Зу-
пиняючись на блокпостах, випиту-
ємо, що потрібно, і вже знаємо, що 
наступного разу для них привеземо 
необхідні речі. Є батальйони, з яки-
ми більше працюємо, до них частіше 
їздимо, але є й такі, до яких їдемо 
вперше. А буває, що їдемо і доро-
гою віддаємо речі там, де скрутніша 
ситуація.
Допомогу дуже радо приймають, 

а ще більше радості в тих, хто отри-
мує її несподівано, тоді відчуваємо 
себе помічниками святого Миколая. 
На перший погляд, це може бути на-
віть щось незначне, а для військових 
це мегаважливо. Наприклад, флісові 
рукавиці, які коштують 15 грн., коли 
їдемо і бачимо на блокпості хлопця, 
який мерзне, то, звичайно, що витя-
гую рукавиці, балаклаву чи будь-що 
необхідне.

Зараз у Львові збиратимуть неве-
личкі пакунки від Миколая для вій-
ськових  (солодощі, фрукти, шкар-
петки, теплі речі). До збору долучи-
лося юнацтво Пласту, вони плетуть 
маскувальні  сітки,  пишуть  листи 
(хлопці більше радіють, ніж новому 
прицілу чи балаклаві).

— Чи доводиться спілкуватися з міс-
цевими мешканцями?
— Мало, але цього вистачає, щоб 
зрозуміти їхнє ставлення. Напри-
клад, коли запитуємо людей, як до-
їхати, шукаючи ту чи іншу вулицю, 
знаємо, якщо нам сказали їхати пра-
воруч, то точно треба повертати лі-
воруч. Думаю, ті, хто був свідомий чи 
змінив ставлення, вже виїхали звід-
ти. А ті, хто залишилися (як кажуть 
наші хлопці): 50 � відкрито говорять 
нашим військовим, що вони там не 
потрібні, 40 � — так думають, але не 
говорять і лише 10 � — підтримують, 
але бояться про це сказати.

— Як ця війна змінила Вас?
— Змінила моє ставлення до людей, 
до оточення. З одного боку, ця си-
туація страшенно болить, бо багато 
смертей, поранень, каліцтв, зокре-
ма й серед моїх знайомих, а з іншо-
го боку, мене тішить, що настільки 
різногранні люди об’єдналися дов-
кола спільної ідеї — державності. 
Спостерігаю дилему — люди стають 
набагато жорстокіші, але й значно 
людяніші. Фізично дуже втомлюю-
ся, бо у дорозі практично не сплю, 
переживаю страх, коли 500 м він нас 
луплять „градом“, але коли поверта-
юся додому, то відчуваю безмежне 
щастя.

— Хто Ви поза волонтерством?
— Я графічний дизайнер — закінчую 
навчання в магістратурі Львівської 
національної  академії  мистецтв. 
Тема моєї дипломної роботи — ан-
тивоєнні плакати. Життя так склало-
ся, що, на жаль, зараз це наша реаль-
ність, маю можливість бачити війну 
зсередини. 10 років активна плас-
тунка (зв’язкова 54 куреня), працюю 
з дітьми. Завжди в своїй діяльності 
керуюся принципом пріоритетів. 
А загалом моїм головним життєвим 
принципом є — приносити щастя!

Наталія ПАВЛИШИН
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те, що єднає

Пошуки святого Миколая 
у дворику Ратуші

Львівський академічний театр „Воскресіння“ започаткував цикл 
вистав так би мовити на повітрі й у тісному колі взаємодії актор — 

глядач, тож 19, 20, 21 грудня для всіх дітей буде репрезентовано казко-
ве вуличне шоу „В пошуках святого Миколая“.

„В  пошуках  святого Миколая“  як 
вистава в репертуарі „Воскресіння“ 
віддавна і цього року йшла 16, 17, 
18 грудня у закритому приміщенні 
театру. Незвичності ж вуличній по-
становці надає феєричність, створена 
звуковими, вогняними, піротехніч-
ними ефектами. Гігантські динозав-
ри, метелики, фея — діти у цій виста-
ві за короткий час потраплять із зими 
в літо, з пекла — до раю і спільною 
молитвою вимолять прихід Миколая. 
Коли святий прибуде (на чому — це 
таємниця), почнуться розваги акто-
рів із маленькими глядачами, під час 
яких будуть і ігри, і призи.
На виставі можуть побувати за 

раз приблизно 250 дітей. До атрак-
ції долучиться і компанія „Львівські 
ярмарки“. Завдяки ній свято набуде 
затишку й тепла — для дітей і до-
рослих  продаватимуть  спеціальні 
трав’яні чаї та солодощі. Перші ви-

стави вже мають глядацьке напов-
нення — приїдуть діти з містечок 
і сіл області (везти туди декорації 
затратно й незручно), безкоштов-
ний вхід є у сиріт, дітей з багато-
дітних сімей і дітей воїнів АТО (для 
дітей з АТО театр сам закупив по-
дарунки). Львів’яни, розраховуйте 
хіба на вечірні постановки о 19.00 та 
на 21 грудня!
У постановці шоу, в якому буде 

багато вогню, змін масок, задіяний 
весь колектив театру — актори, ад-
міністративний  і технічний склад. 
Роль святого Миколая гратиме Гри-
горій Маяков.
На початку січня і на Різдво „Во-

скресіння“ реалізовуватиме  інший 
вуличний проект, розрахований вже 
більше на туристів — „Коли ангели 
спускаються на землю“.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Акварельний нотатник міста

коротко
На посаду начальника управління 

культури Львівської міської ради 
призначено Ірину Магдиш. Її твор-
чо-робочий досвід охоплює працю 
в піар-компанії „Прайм-Тайм“, 
в Адміністрації Президента Украї-
ни, у Музеї Ідей у Львові та редак-
торство у журналі „Ї“. До посади 
начальника управління культури 
ЛМР Ірина Магдиш була заступни-
ком начальника цього управління.

11 грудня у Львівському музеї історії 
релігії відкрили виставку західно-
європейської гравюри, на котрій 
представлено 30 авторських робіт 
іноземних майстрів ХVІ — XVIII 
століть. Експозиція презентує твори 
нідерландських, італійських, фран-
цузьких, німецьких та англійських 
майстрів, які мають велику художню 
та історичну цінність. Зображення 
гравюр — це здебільшого біблійні сю-
жети, але є й авторські репродукції, 
ілюстрації до античної історії, міфів.

Стрічка режисера Мирослава Сла-
бошпицького „Плем’я“ здобула 
приз Європейської кіноакадемії 
„Відкриття року“. На здобуття 
цього призу, окрім України, претен-
дували Іспанія, Франція та Вели-
кобританія. На рахунку „Племені“ 
вже понад 30 призів міжнародних 
кінофорумів.

За матеріалами інформагенцій

Художник із костюмів та сценограф Дарія Зав’ялова не тільки спроможна 
підсилювати творчі задуми режисерів Першого українського театру для 

дітей та юнацтва, а й має власні художні візії, зокрема урбаністичні — її 
Львів на полотнах, експонованих у залі на другому поверсі Палацу мис-
тецтв, розкуйовджений вітром, присипаний снігом, скоріше клаптиковий, 
ніж панорамний, проте ностальгійно-милий і щемко-близький.

В останніх роботах мисткині багато 
синього  і фіо лету. Але не разючо-
го, а глибокого, ніжного, що робить 
зиму — а в її роботах, мабуть, най-
більше — не холодною. Дарія Зав’яло-
ва готувала виставку кілька років, од-
нак, як зізналась вона на відкритті, 
цьогоріч їй наче подарували новий 
зір — то погляду відкрилась фантас-
тична решітка, то незвична брама, 
алея, загублена в часопросторі таєм-
нича вілла… Всі ці міські дрібнички 
творять атмосферу Львова. Зобража-
ючи їх, художниця виражає любов до 
свого міста і запалює нею глядача.

Арт-критик Наталія Космолінська 
дивується, як мало львівських худож-
ників малює Львів. А місто могло би 
надихати  своїм  архітектурним  ан-
самблем, у якому зафіксовано багато 
століть і стилів. Львів Дарії Зав’яло-
вої, на  її думку, камерний  і роман-
тичний. „Окрім цього, що виставка 
вишукана й елегійна, вона ще й по-
вчальна, — вважає критик, — я б на 
неї водила людей побудинково, щоб 
вивчали  стилі  і  розуміли,  що  нова 
брама, яку вони інколи ставлять, не 
має такої цінності, як стара“.

Н. Я.
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танцювальний колектив

„Аверс“ — той, що повернений обличчям
Такий зміст має це слово, що 

походить із латинської мови. 
Його сутності дотримуються 
і танцюристи студентського 
модерн-балету — бути повернени-
ми до свого глядача, поверненими 
не лише обличчям, а й душею.

Танцювати може кожен
12  років  тому  до Народного  дому 
„Просвіта“ прийшла хореограф Ірина 
Попік і запропонувала заснувати у По-
літехніці танцювальний колектив. По-
заяк на той час в університеті не було 
подібного, то ідея молодого хореогра-
фа зацікавила керівництво. Так виник 
шоу-балет, а на сьогодні — модерн-ба-
лет „Аверс“. Як створювався колектив? 
Ірина Попік це добре пам’ятає:
— Я написала оголошення, в якому 

запросила до колективу всіх охочих, та 
розвішала по корпусах. Так, саме охо-
чих, бо в танці найважливіше — мати 
бажання. Так до нас почали приходи-
ти наші майбутні учасники, що цікаво, 
переважно студентки негуманітарних 
спеціальностей. Були ті, які вже вміли 
танцювати, і ті, яких треба було вчити 
з перших азів. Проблем не виникало, 
бо я ділила танцюристів на групи за 
рівнем підготовки і працювала з ними. 
Так є дотепер. Зі студентками, які без 
навиків, доводиться працювати дов-
ше, починаючи з академічних основ, 
базових технік розтягнення, поворо-
тів, стрибків, акторської майстерно-
сті. А з тими, хто вже вміє танцюва-
ти,  залишається  вивчити програму, 
опанувати манеру виконання і ввести 
в колектив. Спочатку в нас були і хлоп-
ці, але вони уявляли собі, що ми тан-
цюватимемо в стилі брейк-данс, тому 
швидко відійшли.
Так народжувався досвід „Авер-

су“. Почалися перші виступи, обго-
ворення. Й охочі ще активніше зго-
лошувалися до колективу.
За  час  своєї  праці  модерн-балет 

„Аверс“  потішив  глядачів  великою 
кількістю танців — „Подолянка“, „Чер-
воне і чорне“, „Олімпійська посвята“, 
„Хлопці“,  „Jingle  Bells“,  „Кокетки“, 
„Cheerleder’s time“, „Perhaps“…

Головне — щоб горіли очі
Танець — це висловлювання влас-
них емоцій та почуттів через тіло. 

А танцювальний колектив — гармо-
нійна енергія. На цьому акцентують 
в „Аверсі“, адже лише механічне пе-
редавання рухів, навіть якщо воно до 
ідеальності правильне, не принесе 
глядачеві жодного естетичного задо-
волення. Танцюристи зазвичай від-
ходять від академічної театральної 
школи, додають власну інтерпрета-
цію теми, а їхні динамічність і погляд 
стають перевагою над усіма техніка-
ми. Таким чином власну радість та 
оптимізм вони передають глядачеві.
— Позаяк усі ми — різні, то і не-

семо  на  сцену  свою  індивідуаль-
ність.  І,  попри  однаковий  одяг  та 
зачіску, кожна дівчина повинна пе-
редати свою унікальність, а також 
те, що їй вдається найкраще, — каже 
пані Ірина.
У  програмі  „Аверсу“  —  танці 

різних епох і стилів — ретро, дис-
ко,  рок-н-рол, поп,  джаз, модерн, 
джаз-фанк, хіп-хоп тощо. Керівник 
колективу вважає, що глядачеві ціка-
віше бачити різноманітні танці, аніж 
в одному стилі. Танцюристки завжди 
ставлять собі завдання — не просто 
опанувати танець, а й пережити його 
і відтворити це на сцені.
Ірина Попік сама укладає репер-

туар,  однак  створення  танцю  на-
справді вважає колективною працею 
всіх, адже до подробиць обговорює 
з  дівчатами  образи,  костюми,  ідеї 
щодо сюжетності. І за різних упо-
добань завжди вдається знаходити 
компроміси.  Сама  керівник  полю-
бляє читати мотиваційну літературу. 

І найперше намагається втілити на 
сцені оптимізм.

Час на модерн
Враховуючи ситуацію, яка за остан-
ній рік склалася в державі, у колективі 
дійшли думки, що зараз — не час роз-
ваг, тому вирішили перейти на модерн, 
а до програми залучати твори патріо-
тичного спрямування, у стилі фольк.
Коли готувалися до святкування 

170-річчя Львівської політехніки, то 
спочатку спланували більш ліричний 
танець „Гуцулка Ксеня“. Але за мі-
сяць до виступу виникла ідея іншого 
танцю — „Ой летіли дикі гуси“.
— Ми вирішили, що на сьогодні 

дуже доречно у танці акцентувати на 
патріотизмі. Його ми передали че-
рез образ птаха як символу польоту 
та надії, — пояснює Ірина.
Колектив  охоче  відгукується  на 

запрошення виступити на різних ім-
презах та заходах, що відбуваються 
поза Політехнікою — виставках-яр-
марках, вечірках, ювілеях компаній, 
фестивалях перукарського мистецтва. 
А справжньою гордістю для „Аверсу“ 
стали концерти під час „Євро-2012“ на 
площі перед Оперним театром.
Також  дівчата  охоче  беруть 

участь в інтенсивах та майстер-кла-
сах, де обмінюються досвідом і на-
бувають нових  знань,  бо прагнуть 
професійно зростати, щоб і надалі 
дарувати свою творчість глядачам.

Ірина МАРТИН
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змагання

Боротьба за кожне очко
На волейбольних майданчи-

ках спортивного комплексу 
Львівської політехніки розіграні 
нагороди Універсіади-2014 уні-
верситету серед чоловічих сту-
дентських команд.

Команди розпочали змагання за ви-
хід у фінальну частину іграми у чоти-
рьох підгрупах. Команди, які посіли 
перші місця у підгрупах, продовжили 
боротьбу за 1–4 місця на п’єдесталі 
пошани, ті, що здобули другі міс-
ця — розігрували 5–8 місця, треті — 
9–11-ті, четверті — 12–13-ті.
Впевнено  провівши  попередні 

ігри,  команди  ІКТА  (перемогли 
ІКНІ —  2:0,  ІЕПТ —  2:0,  ІБІД — 
2:1),  ІІМТ  (ІНЕМ —  2:0,  ІХХТ — 
2:0), ІГДГ (ІМФН — 2:0, ІАРХ — 2:0, 
ІТРЕ — 2:0) та ІНПП (ІЕСК — 2:1, 
ІГСН — 2:0) завоювали право розі-

грати звання чемпіона або призера 
Універсіади.
Ігри  півфіналу  проводили  за 

олімпійською системою. Жеребку-
вання визначило дві пари: ІКТА — 
ІІМТ та ІГДГ — ІНПП. У зустрічі 
ІКТА — ІІМТ першу партію з ра-
хунком 27:25 виграв колектив ІКТА. 
Команда ІІМТ бере реванш у дру-
гій партії — 27:25. У вирішальній 
третій  партії  волейболісти  ІІМТ 
не зуміли витримати психологіч-
не  напруження  матчу  і  програли 
його — 8:15.
Подібна ігрова ситуація склалася 

і під час зустрічі ІГДГ — ІНПП. Пер-
ша партія — за гравцями ІНПП — 
25:22, другу партію виграють геоде-
зисти — 26:24. У третій партії її за-
вершення більш впевнено проводять 
гравці ІНПП — вони перемагають із 
рахунком 15:11.

Поєдинок між ІГДГ й ІІМТ за тре-
тє місце виграшно провела команда 
ІІМТ — 2:0 (25:21, 25:21).
У грі за звання чемпіонів Універсіади 

боротьба за кожне очко розпочалася вже 
у першій партії, про що свідчить її кін-
цевий результат — 33:31(!) на користь 
ІКТА.  У  другій  партії  вирішальним 
компонентом гри стала психологічна 
підготовка  гравців.  Її  ліпше  проде-
монструвала команда ІНПП, впевнено 
вигравши дві наступні партії — 25:14 і 
15:9. У спортивній історії Львівської по-
літехніки команда ІНПП уперше стала 
чемпіоном. Срібний призер — команда 
ІКТА, бронзовий — ІІМТ.
Наступні місця в табелі про ранги 

посіли відповідно ІГДГ, ІЕСК, ІБІД, 
ІТРЕ,  ІНЕМ,  ІГСН,  ІЕПТ,  ІМФН, 
ІКНІ, ІАРХ.

Арнольд ПРОХОРОВ,  
головний суддя змагань

п’єдестал пошани

Ті, що перші в усьому
• Львівська політехніка, зокре-
ма кафедра фізичного виховання, 
привітала й нагородила грамотами, 
медалями цьогорічного перемож-
ця Універсіади Львівщини з фут-
болу — футбольну команду універ-
ситету.
Такий  успіх  був  у  політехні-

ків ще у 70-х роках минулого сто-
ліття, тож здобута першість дуже 
приємна не тільки для гравців,  їх 
головного  тренера  Володимира 
Осінчука,  а  й  для  керівництва  та 
університету  загалом. Перемогти 
у групі найсильніших команд, куди 
входять ЛДУФК й ЛНАУ  і  грають 
професійні футболісти, допомогли 
хлопцям,  за  словами  завкафедри 
фізвиховання  Віктора  Корягіна, 
сила волі,  характер  і  трохи, мож-
ливо, талан. А ще — праця — перед 
Універсіадою команда провела де-
сять товариських матчів, тренува-
лася на майданчиках, які люб’язно 
надала й надаватиме надалі Акаде-
мія сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного.
Команда — молода  (сформова-

на буквально на початку осені), у її 
складі — студенти всіх курсів. Іван 

Шкоропад, Віктор Яблонський, Ан-
дрій Луговий, Олександр Ткач (ка-
пітан), Олександр Кенийз, Михай-
ло Чабан, Андрій Савуляк, Дмитро 
Стець, Юрій Слива, Святослав Лютак 
(воротар), Роман Білозьоров, Назар 
Мацько, Віталій Сікора  (воротар), 
Роман Макаревич,  Олег  Панасюк, 
Юрій Ленько, Давид Підчеха, Євген 
Леонов,  Роман Маршалок,  Богдан 
Грабець — усі гравці варті похвали 
і преміальної нагороди.
І хоч стати чемпіоном нелегко, та 

ще важче на першій сходинці втри-
матися. Власне над цим доведеться 
хлопцям  працювати,  а  також  над 
тим, як гідно наступного року пред-
ставити нашу область на рівні краї-
ни, адже, як зауважив президент СТС 
„Гарт“  Богдан Юхницький,  згідно 
з положенням Універсіади України, 
в ній має брати участь не збірна об-
ласті,  а  команда-переможець  Уні-
версіади Львівщини.

• У Коломиї з 26 до 30 листопада 
завершальними змаганнями року 
з пауерліфтингу став Кубок Укра-
їни. Його чемпіонка — студентка 
Львівської політехніки.

Срібна призерка чемпіонату сві-
ту  серед  дівчат,  студентка  групи 
ОА-44  Інституту  економіки  і  ме-
неджменту Політехніки, уродженка 
Коломиї Юлія Оробець перемогла 
у своїй ваговій категорії до 72 кг. Її 
сума у триборстві — 440 кг.

• Не менше радісних хвилин при-
несла політехнікам Універсіада 
Львівщини і під час та опісля ігор 
з настільного тенісу — у загально-
командному заліку серед чоловіків 
і серед жінок у змішаних парах вони 
були першими.
Львівська  політехніка  здобула 

545  очок,  випередивши  майже  на 
сотню очок команду ЛДУФК, а та-
кож ЛНУ ім. І. Франка. Серед хлопців 
відзначились Олександр Тимофєєв 
(ІГДГ, став абсолютним чемпіоном), 
Михайло Кістечко (ІІМТ), Олексій 
Христянко  (ІХХТ),  Віктор  Дідух 
(ІНЕМ), серед дівчат — Ірина Мо-
цик (ІНЕМ, абсолютна чемпіонка), 
Роксолана  Курдова  (ІГСН),  Ірина 
Підлипна (ІГСН), Олександра Гай-
дей (ІКНІ).

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Столиця Куби. 8. Чорноплідна горобина. 9. Ко-
роль у В. Шекспіра.  10. Ароматний тонізуючий 
напій. 11. Народні героїчні пісні, сказання, пое-
ми. 13. Сигнальний пристрій на залізничній колії. 
15. Огороджений канатом майданчик на помості, 
де відбуваються змагання з боксу. 16. Невелика ро-
гата домашня тварина, з якої одержують молоко, 
м’ясо, вовну. 17. Система підготовки професорсько- 
викладацьких кадрів в університеті. 23. Телеканал в 
Україні. 24. Арена цирку. 25. Електронно-обчислю-
вальний пристрій для виконання операцій з числами. 
29. Обертова частина електричної машини постій-
ного струму; ротор. 30. Одиниця рахунку в спорті 
для оцінювання результатів змагань. 31. Ріка в Укра-
їні та Молдові. 33. Традиційний японський алкоголь-
ний напій. 34. Гірська порода зеленого, червоного, 
білого, чорного кольорів, яку використовують для 
виготовлення декоративних та художніх виробів. 
35. Етап виборів, конкурсу, спортивного змаган-
ня. 36. Невеликий ресторан з естрадою. 37. Опера 
Дж. Верді за драматичним твором В. Гюго.

Вертикально: 
1. Коротка трубчаста кістка, яка є складовою ске-
лета пальців. 2. Безворсовий килим. 3. Невеличка 
пляшечка для зберігання чорнила; чорнильниця. 
4. Воскоподібна легкоплавка речовина, нерозчинна 
у воді. 5. Вид азартної гри в карти. 6. Гірська трав’яни-
ста рослина, квітки якої схожі на білі зірки; едельвейс; 
по-гуцульськи — шовкова косиця. 12. Український поет, 
один із представників шістдесятників. 14. Окультне та-
ємне вчення, відоме лише вузькому колу обраних осіб. 
18. Духовий сигнальний інструмент у вигляді мідної 
трубки, зігнутої в кільце, з розтрубом на кінці. 19. Одна з 
найбільших річок Словаччини і Угорщини, ліва притока 
Дунаю. 20. Відомий бразильський письменник, автор ро-
манів „Габрієла“, „Капітани піску“. 21. Найвужча части-

на тулуба людини. 22. Головний герой В. Шекспіра, син 
Монтеккі. 25. Рогалик з листкового тіста зі солодкою на-
чинкою, особливо популярний у Франції. 26. Ансамбль 
із п’яти виконавців. 27. Організована гра на щастя, при 
якій виграш залежить від непередбачуваного випадання 
чисел, квитків. 28. Транскордонний мобільний зв’язок. 
31. Керівник факультету. 32. Простирадло або покривало 
з цупкого домотканого полотна.

Склала Христина ВЕСЕЛА

 для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
18 грудня — „Жізель“ (балет). 18.00.
20 грудня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
21 грудня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00, 

„Кармен“ (опера). 18.00.
23 грудня — „Віденський Йоганна Штрауса 

концерт-гала“ (концертна програма). 
19.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
18 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
19 грудня — „Диво-квітка“. 13.00.
20, 21 грудня — „Диво-квітка“. 12.00, 14.30.
21 грудня — „Блакитна троянда“. 19.00.
23 грудня — „Король стрільців, або Муза 

в офсайді“. 18.00.
24 грудня — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки
18 грудня — „Блюз розбитих сердець“. 18.00.
19, 20, 21 грудня — „Великі подвиги маленького 

Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00, 16.00.

Львівський академічний театр 
„Воскресіння“
19, 20, 21 грудня — „У пошуках святого Миколая“ 

(у дворику Ратуші). 16.00, 17.30, 19.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
18 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 12.00, 
19, 24 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 

11.00, 14.00, 18.00.
20 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 12.00, 

14.00, „Крила ангела“ (прем’єра). 18.00.
21 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 12.00, 

15.00.

Б Е Р Г А М О К Е П Т А Р

О Г О С У М А К

В А У Ч Е Р Л О Т Т

О С М А Н Г Р Е Ц І Я

Р І К Т Р Р І О Н І

С І Н О Е О Л Я И С

К Г Н І З Д О О Ч К О

Л А О Н Д А Т Р А Л

А Т О С Т А Ж Т Р О Я

Е К О Е І Д О И Р

О Т В І Р Я М И

Л А О И І Н А С

Ж О В Ч К А С К А Д Е Р

А Г А В А Л Т А С А Р

Р А Б Р А М С

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 38

J
Якщо у тебе все добре, просто 
згадай, що скоро сесія.

J
Єдиний спосіб зробити ранок 
приємним — проспати його.
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Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 слів) — 
70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 
слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 

• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;

Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

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

e:mail: info@polynet.lviv.ua

Новинки
Корягін В. М., 
Блавт О. З.
Диференційований 
підхід до рухового 
режиму студентів 
спеціальних медич-
них груп
Монографія.
20 % населення Украї-

ни — студентська молодь, чиє здоров’я 
є  однією з  найважливіших проблем. 
Через постійне зростання кількості 
студентів спеціальних медичних груп 
виникає необхідність удосконалити ме-
тодики реалізації диференційованого 
підходу у  фізвихованні студентів під 
час навчання. Подано можливість реор-
ганізувати чинну систему, враховуючи 
об’єктивні закономірності їх захворю-
вань, та удосконалити її організацію 
у вищих навчальних закладах.

Міюшкович Ю. Г.,  
Марцишин Р. С.,  
Сікора Л. С.
Проектування 
систем засобами 
AllFusion Modeling 
Suite
Навчальний посібник.
Однією з  технологій 

проектування систем є CASE-техноло-
гія: це сукупність методологій аналізу, 
проектування, розробки і  супроводу 
складних систем, підтримується комп-
лексом взаємопов’язаних засобів ав-
томатизації. Це інструментарій для 
системних аналітиків, розробників 
і програмістів, який автоматизує процес 
проектування і розробки ПО. Посібник 
розглядає моделювання бізнес-проце-
сів у нотаціях IDEF0, IDEF3, DFD та про-
ектування баз даних у  нотації IDEF1X 
засобами AllFusion Modeling Suite.

Грибик І. І.
Економіка та управ-
ління підприєм-
ством: теорія  
і практика
Навчальний посібник.
Посібник дає змогу 
отримати різнобічні 
базові знання з еконо-

мічних питань та ефективних аспектів 
менеджменту на підприємстві: основні 
та оборотні засоби, сутність аморти-
зації та способи її нарахування, види 
витрат та собівартість, структура пер-
соналу та особливості його формуван-
ня в сучасних ринкових умовах, оплата 
праці та продуктивність персоналу на 
підприємстві.

Більше інформації на сайті
 http://vlp.com.ua/

бібліотека інформує

Тестовий доступ до 
електронних ресурсів

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Нагурської Аліни Мирославівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Стадник Ярослави Ярославівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кусеня Юрія Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Зорій Тетяни Романівни;
студентський квиток №  10317781, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Рябоштан Олександри 
Романівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Саноцького Володимира Романовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Жеграй Христини Григорівни;

залікову книжку №  1302334, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Смерчинського Тараса Григоро-
вича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Василюк Роксолани Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Доброї Ярини Денисівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Вань Надії Андріївни;
студентський квиток №  08930357, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Менів Марти-Марії Рос-
тиславівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бобиляк Марії Мар’янівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Донченко Мирослави Ігорівни.

http://vlp.com.ua/
mailto:elresntb@lp.edu.ua
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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 — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 141007.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛиШиН.

рекЛама та ОгОЛОшення

РЕКЛАМА В „АуДИТОРІї“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

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 обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного  
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:
• реалізація ідеї замовника з 
викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замов-
лення.

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

Колектив кафедри вищої геодезії та 
астрономії ІГДГ Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ вислов-
лює щирі співчуття асистенту кафедри, 
кандидату технічних наук Антоніні 
Володимирівні Задемленюк з приводу 
важкої втрати — смерті

батька.

Колектив кафедри механіки та автома-
тизації машинобудування Інституту ін-
женерної механіки та транспорту На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“ висловлює глибокі спів-
чуття старшому викладачу кафедри, 
Владиславу Станіславовичу Шенбору з 
приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“ висловлює щире 
співчуття доценту кафедри іноземних 
мов Юлії Володимирівні Закауловій з 
приводу тяжкої втрати — смерті

батька.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній 
студентський тижневик „Аудиторія“ на 
2015 рік через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004.
Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.




