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З Новим роком та Різдвом Христовим!
Шановні політехніки!
Ми перегортаємо останню сторінку 2015 року, який 

запам’ятався важливими, знаковими подіями в історії 
України і нашої альма-матер.

Країна розпочала кардинальні й доленосні реформи 
в усіх сферах життя, щоб здійснити історичний прорив 
у світовий економічний й інтелектуальний простір, 
стати повноправним членом Європейської спільноти. 
Ми отримали статус асоційованого члена Євросоюзу, 
невдовзі українці здобудуть право на безвізовий режим 
при перетині кордонів Шенгенської зони.

За рік, що минає, ми прожили чимало піднесень, але 
також і драм. На жаль, на сході держави і далі триває під-
ступна й кривава братовбивча бойня, розв’язана проро-
сійськими сепаратистами та зовнішнім агресором, котра 
забрала життя тисяч українських людей. Глибока еконо-
мічна криза боляче вдарила по добробуту всіх українців.

Але водночас ми стали сильніші, впевненіші в собі, 
досвідченіші. Сьогодні перед кожним постає нагальне 
завдання допомогти своїй Батьківщині здолати ворога, 
конкретними справами зміцнити її єдність, суверенітет, 
територіальну цілісність та незалежність.

Чимало позитивних змін сталося за останній рік 
і у Львівській політехніці. Ми успішно реалізуємо про-
граму розвитку університету до 2020 року, розгортаємо 
широкий спектр науково-дослідних та конструкторських 
робіт, що здебільшого мають інноваційний характер.

Набули більшої предметності й результативності 
наші міжнародні контакти із зарубіжними партнерами, 
завдяки чому підписано низку взаємовигідних угод про 
обмін студентами, розвиток та поглиблення спільної 
науково-дослідницької роботи та ін. За результатами 
авторитетних рейтингових агентств Львівська політех-
ніка постійно перебуває у чільній п’ятірці найкращих 
українських університетів.

Новий, 2016 рік особливий у новітній історії нашої 
держави. Ми відзначатимемо 25-у річницю проголошен-
ня незалежності України. Сьогодні, як ніколи раніше, всі 
ми усвідомлюємо себе державотворчою нацією, повноцін-
ним громадянським суспільством. І це зрозуміло, адже 
найуспішніше розвивається та країна, в якій найповніше 
розкривається творчий потенціал кожної людини, де за-
хищеними є всі її права і свободи.

Сердечно вітаю вас, львівські політехніки, та членів 
ваших родин із Новим, 2016 роком та Різдвом Христовим! 
Нехай творча наснага та завзятість ніколи не полишають 
вас. Нових вам звершень і здобутків на благо рідної Укра-
їни! Здоров’я всім і благополуччя у Новому році!

Христос рождається! Славімо Його!
Юрій БОБАЛО,

ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,

голова Ради ректорів Львівщини,
професор

переможці СНТК

„Це дуже важливо як для вас,  
так і для Львівської політехніки“

Із такими словами ректор Політехні-
ки професор Юрій Бобало звернувся 
до переможців ІІ етапу 73-ї студент-
ської науково-технічної конференції 
вишу. Урочистість відбулася 21 груд-
ня в актовій залі головного корпусу 
університету.

У 73-й СНТК, що відбулася 
у жовтні, взяло участь близько 2 тис. 
політехніків, приблизно півтори 
сотні вийшло у ІІ етап, а 48 стало 
найкращими з найкращих — посі-
ли перші, другі й треті призові міс-
ця. Згідно з відповідним наказом 
ректора Політехніки переможці 
ІІ етапу СНТК отримали дипломи 
і премії, а учасникам завершально-
го етапу оголосили подяку й вручи-
ли „Збірник тез доповідей“. Серед 
відзначених — представники всіх 
навчально-наукових інститутів По-
літехніки.
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у день енергетика

Стипендії для найкращих

З нагоди професійного свята в ІЕСК нагородили 
найкращих студентів та науковців сертифіка-

тами на стипендію ім. Ю. Бочкарьова. Захід від-
бувся в актовій залі головного корпусу. На ньому 
були присутні студенти, викладачі, представники 
стипендійного фонду компанії „ДТЕК“ та навчаль-
но-реабілітаційного центру „Левеня“.

Стипендією „За прогрес“ 
відзначили старшого викла-
дача кафедри електропри-
воду і комп’ютеризованих 
електромеханічних систем 
Андрія Музичака, „За заслу-
ги“ — завідувача цієї кафед-
ри професора Ореста Лозин-
ського. Сертифікат грошової 
нагороди отримали і студен-
ти третього– четвертого 
курсів: Іван Наконечний, 
Тарас Боровець, першокур-
сник магістратури Юрій Тур-

ковський, другокурсник — 
Мар’ян Дембіцький.

Учасників заходу при-
вітали директор ІЕСК Ан-
дрій Лозинський та про-
ректор університету Олег 
Давидчак. Спогадами про 
Юрія Бочкарьова (випус-
кника Львівської політех-
ніки, колишнього міністра 
енергетики, у пам’ять про 
справи якого заснова-
но стипендію) поділився 
його однокурсник, профе-

сор кафедри електричних 
систем та мереж Анатолій 
Журахівський. До цього-
річного Дня енергетика 
у Львівській політехніці 
долучилися і школярі на-
вчально-реабілітаційного 
центру „Левеня“, взявши 

участь у конкурсі малюнків 
„Дитячий погляд на атом-
ну енергетику“. Переможці 
конкурсу, чиї роботи були 
виставлені коло актової 
зали, отримали подарунки.

Ірина МАРТИН

конференція

Без Марконі Львів був би не такий
Меркурій на верхівці будинку № 3 на Січових 

Стрільців, фігура Ощадності (або ж львівська 
статуя Свободи) під куполом Музею етнографії та 
художнього промислу, скульптурна група „Інже-
нерія, Архітектура, Механіка“ на аттику головного 
корпусу Львівської політехніки — ці добре знані 
кам’яні герої, які щодня спостерігають за метушли-
вими львів’янами, належать талановитій руці 
Леонарда Марконі (1835 — 1889). Недавно під час 
науково-практичної конференції у рамках від-
значення 180-річчя від дня народження видатного 
скульптора і педагога фахівці з ІАРХ обговорили 
значення і сучасний стан його спадщини.

Захід відбувся 16 грудня у ХІХ на-
вчальному корпусі Політехніки, 
аттик якої, до слова, вивершує, 
кам’яна група авторства Л. Марко-
ні — „Справедливість“ (адже це ко-
лишня будівля суду). Організували 
конференцію і виголосили допові-
ді представники кафедри дизайну  
та основ архітектури (ДОА) і ка-
федри реставрації архітектурної 
і мистецької спадщини (РАМС); мо-
дерувала захід доцент кафедри ДОА 
Ореста Ремешило-Рибчинська. Як 
зауважив завідувач кафедри РАМС 
Микола Бевз, кооперація між струк-

турними підрозділами ІАРХ — зако-
номірна: підґрунтям у роботі рестав-
раторів архітектурних і мистецьких 
об’єктів є саме історико-теоретичні 
напрацювання колег, зокрема з ка-
федри ДОА. Важливо, що найбільш 
фахово твори скульптури в Україні 
досліджують саме у Політехніці.

Цікавою була вступна доповідь 
доцента кафедри ДОА Юрія Бірюльо-
ва — про життєвий і творчий шлях 
Л. Марконі. Він народився у Варшаві 
в родині з італійським корінням. На-
вчаючись в Академії Св. Луки у Римі, 
захопився традиціями класичної 

італійської скульптури, що постій-
но відображатиметься у його влас-
ній творчості — в неоренесансній 
стилістиці. Після роботи у Варшаві, 
з початку 1870-х — Марконі у Львові: 
викладає в Політехніці, очолює кафе-
дру „Рисунку та моделювання“, по-
тім — Відділ будівництва. Серед його 
вихованців — Антоній Попель, Петро 
Гарасимович, Петро Войтович, Міхал 
Созанський. Особливо тісно скульптор 
співпрацював з архітектором Юліаном 
Захарієвичем. Так, наприклад, будівля 
хімічної лабораторії (нині IX корпус 
Політехніки) — їхнє спільне творіння, 
фасад якого Л. Марконі оздобив краси-
вою орнаментикою.

Л. Марконі чимало зробив для 
утвердження як архітектурної, 
так і скульптурної школи Львова. 
У 1880 р. він отримав тут офіційний 
дозвіл на виконання скульптурних 
робіт. Переважно створював їх для 
архітектурних споруд. Кожен охо-
чий може влаштувати собі екскурсію 
„слідами Марконі“: оглянути неоре-
несансні фасади кам’яниць на вулиці 

Закінчення на 15 с. m

SS  Автор портрета 
Василь Кузьмич 
(кафедра ДОА)
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ювілей

Кафедра, яка зближує українців  
зі світом
Минулого тижня у Політехніці вітали один із найчисельніших 

підрозділів університету — колектив кафедри іноземних мов, 
що була створена 1945 року. Про історію і сьогодення кафедри — 
колишній її завідувач Володимир Задорожний і нинішній керівник 
Наталія Мукан.

У повоєнній зруйнованій країні по-
треба у фахівцях технічних напрямів 
була надзвичайно велика, а нові нау-
ково-технічні рішення та ідеї можна 
було почерпнути в іншомовних фа-
хових джерелах. Якщо у довоєнно-
му Львові фахівці з вищою освітою 
добре знали іноземні мови і потре-
би вивчати їх додатково у вишах не 
було, то в післявоєнних реаліях брак 
таких знань був очевидний.

За роки свого існування кафедра 
іноземних мов Політехніки зростала 
кількісно і якісно. Якщо перші її завід-
увачі були фронтовики без наукових 
звань — А. Шейкіна (1945 р.), Т. Кру-
глова (1945-1953 рр.), Л. Рєзнік (1953-
1958 рр.), то з 1958-го — кандидати 
філологічних наук, доценти І. Паук 
(1958-1964 рр.), Б. Князевський (1964-
1992 рр.) та автори цих рядків.

У післявоєнні роки у викладанні 
іноземних мов увагу зосереджували 
на німецькій мові, а з 1970-х біль-

шість студентів почала вивчати 
англійську. Якщо у 1975-му навчаль-
ний процес на кафедрі проводили 
англійською і німецькою (більшість 
викладачів), також французькою 
та іспанською, то нині англійської 
навчає 59 викладачів, української 
як іноземної для студентів — 6, ні-
мецької та японської — по 3, також 
є викладачі французької, польської 
і латинської. У 1992-му кафедра 
ввійшла в новостворену структу-
ру — Інститут гуманітарної освіти 
та була об’єднана з кафедрою ро-
сійської мови; відтак діяли секції 
англійської, німецької, романської 
(французької та іспанської), япон-
ської мов і секції мовної підготов-
ки іноземних студентів (українська 
і російська мови). У 1998 р. на базі 
підрозділу створено кафедру при-
кладної лінгвістики, а згодом, після 
стажування у Манітобському уні-
верситеті Канади, двоє викладачів 

кафедри були скеровані на кафедру 
соціології та соціальної роботи. 
Нині професорсько-викладацький 
склад кафедри — 70 осіб, серед яких 
1 доктор і 17 кандидатів педагогіч-
них наук, кандидати філологічних, 
технічних, філософських наук, на-
вчально-допоміжний склад.

Із часом зростав і фаховий рівень 
іноземних філологів. У 1970-х стар-
ший викладач кафедри Микола Ба-
каленко написав перший в Україні 
україномовний підручник з ні-
мецької мови для студентів-вироб-
ничників, а доцент Борис Князев-
ський — підручник з англійської. 
Упродовж 1950—80-х 35 працівни-
ків захистили кандидатські дисер-
тації, п’ятеро з них згодом очолили 
кафедри в інших вишах: це М. Паду-
ра (ЛНУВМтаБТ ім. С. Ґжицького), 
М. Якуб’як (ЛНАМ), М. Нагірний 
(ЛНМА ім. М. Лисенка), Я. Довго-
полий (НЛТУ України), О. Зелен-
ська (ЛДУВС).

Політехніки не раз стажувалися 
у різних країнах: Австрія, Польща, 
США, Франція, Японія, ін. Однією 
з перших в Україні 1995 року ка-
федра виграла міжнародний грант 

SS  Посол Японії в Україні Саката Тоїці з дружиною під час зустрічі зі студентами-політехніками та викладачами-японістами 
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препроекту Європейської співдруж-
ності ТЕМРUS/TACIS, за яким шість 
викладачів стажувалися в Німеччи-
ні (Західносаксонська вища школа 
Цвіккау і Вища фахова школа Бра-
уншвайг/Вольфенбюттель) і Вели-
кій Британії (Університет Ковен-
трі), а згодом за іншим грантом 
цього ж проекту у згаданих вишах 
простажувалося 36 викладачів ка-
федри та 81 студент Політехніки. 
Ці проекти дозволили поліпшити 
науково-технічну базу універси-
тету — придбати 3 комп’ютерні та 
1 лінгафонний класи, копіювальні 
машини, магнітофони, відеопле-
єри, телевізори, комплект супут-
никового телебачення, сучасні 
ауди торні дошки, понад 1500 ори-
гінальних підручників і посібників, 
словників та граматик англійською 
і німецькою мовами. Завдяки про-
ектам ЄС (їх фінансування було 
1,5 млн. екю) колектив кафедри 
видав методичні посібники, англо-
укра їнський словник і підручники 
з грифом МОН України: Getting 
on in English (за ред. М. Корне-
са та Н. Гайдук) і Kommunikatives 
Deutsch (за ред. В. Задорожного, 
Т. Зайферта Ф. Шпіцнера, М. Вес-
ни). Згодом вийшов і навчаль-
ний посібник із французької мови 
„Parlez-vous francais?“ (за ред. 
І. Ключковської).

Серед низки спеціалізованих 
навчальних видань авторства полі-
техніків зокрема й такі: „Спілкує-
мося англійською мовою (середній 
рівень)“, „Іноземна мова професій-

ного спрямування (англійська мова 
для менеджерів)“ (а також для мар-
кетологів, дизайнерів, міжнарод-
ників), „Англійська мова для логіс-
тів“; „Німецька мова для магістрів“, 
„Німецька мова для технічних уні-
верситетів“; „Універсальний під-
ручник з латинської мови“ і перший 
в Україні підручник з японської мови 
„Міnna ni chongo“.

Нині кафедра ставить за мету 
розвиток науково-педагогічно-
го потенціалу, що сприятиме ін-
теграції здобутків сучасної нау-
ки в навчально-виховний процес 
і підготовку фахівця, готового ви-
користовувати іноземну мову як 
у повсякденному, так і фаховому 
спілкуванні. Серед основних за-
вдань: створення умов для ефек-
тивної освітньої діяльності, забез-
печення інноваційного розвитку, 
формування висококваліфікованих 
кадрів, розвиток і розширення нау-
кових досліджень та ін. Ці цілі ре-
алізовуємо завдяки вдосконаленню 
змісту навчальних дисциплін і робо-
чих навчальних планів; організації 
навчального процесу і методичного 
забезпечення дисциплін відповідно 
до Загальноєвропейських рекомен-
дацій з мовної освіти; підвищенню 
науково-педагогічного рівня пра-
цівників; інформатизації діяльності 
і поліпшенню матеріально-техніч-
ної бази кафедри, а також розвитку 
міжнародної співпраці.

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ,
Наталія МУКАН

SS  Учасники семінару, присвяченого удосконаленню викладання іноземної мови 
професійного спрямування, в рамках проекту Британської ради в Україні 
„Англійська мова для університетів“

коротко

Політехніка — восьма у рей-
тингу відкритості веб-сайтів 
вишів України. Результа-
ти моніторингу відкритості 
101 веб-сайту вищих навчаль-
них закладів провів Інститут 
розвитку регіональної преси 
спільно з МОН. Мета — оцінка 
якості інформування про умови 
вступу до вишів і навчання 
у них. Перше місце посів КПІ, 
далі Маріупольський держав-
ний університет і Одеська 
державна академія технічного 
регулювання та якості. А тим 
часом Хмельницький політех-
нічний коледж Політехніки 
переміг у міському конкурсі 
Хмельницького „Народний 
бренд — 2015“ (номінація „На-
вчальні заклади“).

В Австрії відзначили 20-річчя 
співпраці між Віденським 
технічним університетом 
і Львівською політехнікою. 
З цієї нагоди 4 грудня на фа-
культеті архітектури та плану-
вання ВТУ відбувся симпозіум. 
У заході участь зокрема взяли 
архітектори Іріс Ґляйхман 
(GIZ), Крістіан Ґіґлер, а також 
головний архітектор Львова 
Юліан Чаплінський, куратор 
міжнародного фестивалю 
CANactions Віктор Зотов та ін. 
Презентували сайт, присвяче-
ний співпраці двох вишів, за-
планували участь у „Майстерні 
міста — 2016“. Нагадаємо, 
у листопаді такий же україн-
сько-австрійський симпозіум 
організували й у Львові.

США інвестують у бізнес-освіту 
українців. Фонд Western NIS 
Enterprise Fund, що створив уряд 
США через Агентство США з між-
народного розвитку (USAID), 
заснував Стипендійну програму 
SEED Grant. Приблизно $4—5 млн. 
скерують на навчання близько 
40 студентів з України та Молдо-
ви у топових бізнес-школах США 
у 2016—2017 роках. Обов’язковою 
умовою програми SEED Grant 
є повернення учасника після 
навчання до України, де він має 
пропрацювати щонайменше три 
роки.

За матеріалами інформагенцій, 
прес-служби Політехніки
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юридичні читання

Відзначили правознавців Політехніки
Недавно у Хмельницькому відбулася Міжнародна наукова конференція 

„Чотирнадцяті осінні юридичні читання“, до якої долучились і представни-
ки Інституту права та психології Львівської політехніки.

На конференцію, яку 
Хмельницький універси-
тет управління та права 
(ХУУП) проводить уже 
понад десять років, цьо-
горіч зголосилось понад 
300 учасників з усіх регіо-
нів України, а також з Бі-
лорусі, Росії та Польщі.

Так, із доповідями ви-
ступили ректор ХУУП 
професор Олег Омельчук, 
академік Національної 
академії правових наук 
України (НАПН), профе-
сор Володимир Андрей-
цев, член-кореспондент 
НАПН, професор Віктор 

Грищук та інші відомі 
правознавці. За підсум-
ками конференції відзна-
чили найкращі доповіді. 
Почесну грамоту отримав 
професор кафедри кримі-
нального права і процесу 
Львівської політехніки 
Костянтин Марисюк, до-

повідь якого посіла І міс-
це на секції „Кримінальне 
право та кримінологія. 
Кримінально-виконавче 
право“.

У рамках конференції 
також оголосили резуль-
тати конкурсу на щоріч-
ну премію імені Святого 
Володимира — за краще 
друковане науково-прак-
тичне видання. Одним із 
лауреатів конкурсу стала 
доцент кафедри КПП По-
літехніки Світлана Якимо-
ва, яка у складі авторсько-
го колективу посіла І місце 
у номінації „Кримінальне 
право і кримінологія; кри-
мінально-виконавче право; 
кримінальний процес та 
криміналістика; судова екс-
пертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність“ за цикл 
наукових праць із криміна-
лістики та кримінології.

Підготувала  
Ірина ШУТКА

на ринку праці

Ericpol: готові брати без досвіду роботи

У Львівській політехніці відбу-
лася презентація ІТ-компанії 

Ericpol.

Захід організував відділ працевлаш-
тування та зв’язків з виробництвом 
Політехніки. Студентів прийшло 
небагато — а шкода, бо то була гарна 
нагода дізнатися більше про відо-
мого у світі виробника програмно-
го забезпечення в галузі телекому-
нікацій, який має представництва 
в Польщі, Україні, Швеції та Біло-
русі, понад двотисячну команду, 
що динамічно зростає, і продукцією 
якого у світі користується 2,5 млрд. 
людей.

Компанію, що працює в Україні 
вже десять років, у Політехніці пре-
зентували керівник відділу Роман 
Пастух, технічний експерт Ігор Бі-
лан і HR-спеціаліст Анна-Марія Та-
ратула. Як дізнались присутні, щоб 

потрапити на роботу в Ericpol, дос-
від не обов’язковий: серед вимог — 
вища освіта за спеціальністю, на-
вички програмування (мова не має 
значення) і логічне мислення (оце 
вкрай важливо), добре знання анг-
лійської, а також уміння працювати 
в команді й бажання опановувати 
нові технології. Відбір потенційних 
працівників відбувається у кілька 
етапів: спершу розгляд резюме, піс-
ля чого — співбесіда, що складаєть-
ся із тесту з англійської, технічної 
компоненти і спілкування з керів-
ником відповідного відділу; далі — 
тримісячний випробувальний пе-
ріод, який передбачає внутрішнє 
навчання і залучення до реалізації 
реальних проектів. Лише після цьо-
го, за словами Романа Пастуха, мо-
лодому фахівцеві можуть доручити 
„щось глобальне“, як-ось розробка 
системи безпеки дорожньо-тран-

спортного руху Швеції. Нині ж ак-
туальним є напрям „інтернет речей“ 
(Internet of Things), тобто концепція 
поєднання в єдину мережу різних 
складових (предметів побуту, про-
цесів тощо), які з допомогою спеці-
альних технічних і технологічних 
засобів (сенсори, ПЗ, комп’ютери) 
можуть взаємодіяти між собою, об-
мінюватись інформацією (згадаймо 
ідею „розумного будинку“). Зага-
лом у компанії широкі можливості 
кар’єрного росту в різних напрямах 
(техрайтинг, розробка ПЗ, тесту-
вання). Все насправді залежить від 
самого працівника, його зорієнто-
ваності на саморозвиток і зусиль, які 
він докладає.

На зустрічі в Політехніці охочі 
могли заповнити аплікаційні фор-
ми від Ericpol, скласти тест з анг-
лійської.

Ірина ШУТКА
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семінари

Про авторське право і патентну інформацію

У Науково-технічній бібліотеці відбулися два семінари — „Автор-
ське право для бібліотекарів“ та „Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень: патентна інформація“. Учасниками першого 
заходу були бібліотекарі вишів та наукових бібліотек Львова, Луцька, 
Ужгорода, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців. На другому були 
присутні представники 14 інститутів та НДЧ Львівської політехніки. 
До нього долучилися й охочі бібліотекарі.

Обидва заходи провела кандидат 
технічних наук, патентний повіре-
ний, менеджер Асоціації „Інфор-
матіо-Консорціум“ Вікторія Чьочь. 
Учасники першого семінару озна-
йомилися з основами авторського 
права, дізналися про проблеми за-
стосування норм авторського права 
у професійній діяльності. Вікторія 

Чьочь розповіла про очікуваний до-
відник „Авторське право для бібліо-
текарів“, який незабаром побачить 
світ. У ньому будуть відповіді на за-
питання про те, як, працюючи з тво-
рами авторів, не порушувати їхні 
права, як використовувати автор-
ське право у бібліотечній діяльно-
сті, зрештою, як поєднати авторське 

право і залучення читачів. Бібліоте-
карі почули про системи авторсько-
го права, права авторів, менеджмент 
авторського права, ліцензування та 
Creative Commons.

Під час обговорення теми „Ін-
формаційне забезпечення наукових 
досліджень: патентна інформація“ 
представники кафедр та науко-
во-дослідних підрозділів Універ-
ситету дізналися про особливості 
патентної інформації, де і як її шу-
кати, почули про використання па-
тентних баз даних у наукометрич-
них дослідженнях.

Ірина МАРТИН

актуальні проблеми

Упорядкування кілець і паркування 
допоможе місту
Професор Бременського технічного університету Ґотфрід Цантке та 

професор Краківської політехніки ім. Тадеуша Костюшка Богуслав 
Подгалянській разом зі своїми колегами із Львівської політехніки 
ввійшли до робочої групи з містобудування і впродовж двох тижнів 
досліджували транспортні проблеми Львова. Своїми враженнями та 
пропозиціями шляхів їхнього подолання вони поділися під час між-
народного круглого столу „Шляхи вирішення транспортних проблем 
в історичній частині Львова“.

За останніх двадцять років у Львові 
суттєво збільшилася кількість ав-
томобілів. Проблема поглибилася, 
відколи історична частина міста 
ввійшла до списку Світової спадщи-
ни ЮНЕСКО, адже туристів у нас 
відчутно побільшало. Відтак це все 
спричинило транспорту проблему, 

що переросла у масові затори на 
дорогах, особливо в години пік. Ще 
одна причина — це невпорядковане 
паркування приватного транспор-
ту. Чи можна тому всьому зарадити? 
Іноземні фахівці запевняють, що 
так. Зрештою, на їхню думку, вчити-
ся є де, адже Львів може без жодних 

застережень запозичити позитивний 
досвід Кракова.

Німецький професор сфокусу-
вався на дослідженні зовнішніх та 
внутрішніх проблем історичної ча-
стини і середмістя. Старший викла-
дач кафедри містобудування Степан 
Тупись, який працював зі своїми 
закордонними колегами, виділив 
проблеми транзиту через місто, 
громадського транспорту, не цілком 
вдалого розташування автостанцій 
для позаміського транспорту тощо.

На думку німецького професора 
Цантке, проблему можна виріши-
ти, зробивши центральну частину 
Львова цілком пішохідною, впоряд-
кувавши зупинки і місця для парку-
вання машин. Також доречно впо-
рядкувати три транспортні кільця 
(навколо історичної частини, дещо 
віддалене і навколо міста), а також 
зменшити кількість транзиту через 
Львів. Щодо паркування, то його 
також треба облаштувати поза істо-
ричною частиною. Іноземці запев-
няють, що у їхніх країнах власники 
транспорту не створюють проблем, 
коли, припаркувавши власне авто, їм 
доводиться 5–7 хвилин пройтися до 
місця праці.

Ірина МАРТИН
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у ногу з часом

Від проекту — до реалізації
Захист дипломних проектів і магістерських робіт на кафедрі дизайну 

та основ архітектури Інституту архітектури 7 — 11 грудня засвідчив: 
кафедра випускає у світ добрих фахівців. Фахову зрілість підтверджува-
ли 27 магістрантів денної форми навчання, 9 заочної та 21 спеціаліст. За 
результатами захистів відібрано 11 найкращих проектів, які братимуть 
участь у Всеукраїнських конкурсах-оглядах у Києві і Харкові.

Захист відбувався в одній із найкра-
щих зал головного корпусу — від-
реставрованій колишній бібліотеці, 
а потім — виставці наукових досяг-
нень. Студенти не лише реанімували 
і відтворили світ дизайну 20–30 років 
XIX століття, а й виконували різнома-
нітні дослідження як на замовлення 
Львівської політехніки, так й інших 
організацій. А що ці дослідження були 
високої якості, то члени ДЕКу бага-

тьом рекомендували й надалі займа-
тися розпочатою справою, обіцяли 
підтримку кафедри, адже зацікавле-
ні, щоб їхні інтелектуальні здібності 
і внутрішній потенціал не розгуби-
лися у просторі, а знайшли застосу-
вання.

Студентські проекти були пов’я-
зані зі спеціальностями „Інтер’єр та 
обладнання“ і „Графічний дизайн“, 
а найпопулярніші теми — розробка 
корпоративного стилю дизайну, ре-
кламного дизайну візуальної іденти-
фікації, графічного дизайну, листівок, 
дерев, готелів-дерев (останні можна 
було б використовувати в карпатських 
регіонах). Є кілька проектів на замов-
лення Політехніки, зокрема інтер’єри 
студентського кафе „Політехнік“.

Магістрантку Ярину Пазину тема 
графічних інтерпретацій емоції 
у танці, жесті і міміці зацікавила ще 
під час написання бакалаврського 
дипломного проекту, тож у магіс-
терській роботі вона за допомогою 
мистецтва глибше дослідила емоції 
людини „в її людському тілі“. Магі-
странтка виконала дуже об’ємну ро-
боту, яку уклала у чотири розділи: 
емоції, танець, міміка обличчя і жести 

рук. Планує випустити книжку для ак-
торів, „щоб з допомогою ілюстрацій 
вчилися висловлювати свої емоції“.

А майбутнього спеціаліста Во-
лодимира Сейка надихнув на тему 
дипломного проекту „Дизайн у ко-
роткометражному мультфільмі“ ві-
домий твір Ліни Костенко „Маруся 
Чурай“.

— Я вирішив зробити мультфільм 
про цю героїчну дівчину, можливо, 
як допомогу тим, хто не дуже любить 
читати, — зізнається хлопець. — 
І хоча мультфільм потребує ще чима-
лого доопрацювання і спонсорської 
допомоги, членам ДЕКу він сподо-
бався і вони навіть запропонували 
мені попросити письменницю про-
читати свій текст за кадром.

Доцент кафедри ДОА Руслан Га-
линич вважає, що робота дипломни-
ці Ірини Кобаренко на тему батяр-
ства у Львові „має шанс на продов-
ження у дещо іншій стилістиці. Щоб 
її реалізувати треба долучити міську 
раду й відповідні львівські організа-
ції, які організовують свято батяра. 
Цей проект міг би стати частиною 
соціальної програми чи рекламної 
кампанії, а відеоролик — презента-
ційного фільму“.

Ірина Подубинська працювала над 
проектом „Адаптація інтер’єрів Львів-
ської політехніки до сучасних вимог 
без зміни функціонального призна-
чення“. І хоча це була ідея її наукового 
керівника Ярослава Ракочого, однак 
вона швидко „ввійшла в тему“.

На думку завідувача кафедри 
ДОА професора Світлани Лінди, за-
хисти відбулися успішно, хоча до їх 
оцінювання підходили дуже вимог-
ливо. Наразі готують фахівців ін-
тер’єру та обладнання і графічного 
дизайну, хоча планують ввести нову 
спеціалізацію — „Мультимедійний 
дизайн“. Мають і амбітну мету: стати 
найкращою дизайнерською школою 
з інтер’єрів в Україні (нині цю нішу 
займає Харківська школа дизайну), 
бо кафедра — унікальна: спеціалістів 
„Інтер’єру та обладнання“ вчать ар-
хітектори і художники, тому „можна 
вдало поєднати технічну складову 
з креативністю мислення митців“.

— Невдовзі будемо коригувати 
наші навчальні плани, — ділиться 
задумами завідувач кафедри. — Хо-
чемо розвивати напрям малих архі-
тектурних форм — „меблі в місті“, 
адже нині дуже популярна тема ор-
ганізації громадських просторів. Хо-
тілося б, щоб студенти брали участь 
у міжнародних студентських проек-
тах, тому співпрацюємо з міською 
радою і Центром розвитку міста.

Оскільки щороку студенти-ви-
пускники роблять цікаві проекти на 
замовлення різних організацій, то, 
як вважає проректор Роман Корж, 
вони мають бути втілені у життя. 
Тому необхідно подбати про рекламу 
і презентації цих проектів у район-
них чи міських адміністраціях. Реалі-
зація їхніх ідей стала б завершенням 
проекту „і ми маємо студентам у цьо-
му допомагати“.

Катерина ГРЕЧИН
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формула успіху

Наполегливість + підтримка + любов 
до своєї справи
Успішна студентка ІГСН Христина Забавська давно зрозуміла, що 

її найбільше зацікавлення — наукова робота. Тепер вона навча-
ється в магістратурі, готується до вступу в аспірантуру та виховує 
піврічну донечку.

Почала із зацікавлення 
іноземною
Коли після закінчення школи тре-
ба було вирішувати, куди вступати, 
Христина обрала міжнародні відно-
сини у Львівській політехніці.

— Вже на той час мені подобало-
ся вивчати іноземну мову. Я дізнала-
ся, що на міжнародних відносинах 
в ІГСН цій дисципліні приділяють 
багато уваги. Справді, ми поглибле-
но вчимо англійську, два з полови-
ною роки мали курс німецької. До 
того ж, у дипломі зазначають „пе-
рекладач“, — розповідає студентка.

Христині до вподоби не лише 
вдосконалювати англійську, а й спіл-
куватися з іноземцями, а така нагода 
за роки бакалаврату була не раз — це 
лекції викладача-іноземця, спілку-
вання з ним та з представниками де-
легацій інших країн:

— Коли вони приїздять до По-
літехніки, то саме наших студентів 
залучають до зустрічей, що свідчить 
про те, що ми іноземну знаємо дуже 
добре.

На думку Христини, за спеці-
альністю „міжнародні відносини“ 
можна працювати від перекладача 
до аташе, зрештою, й у сфері жур-
налістики та правознавства. Щоб 
бути добрим фахівцем із міжна-
родних відносин, необхідні знання 
не лише іноземної, а й суспільних 
наук — треба бути обізнаним у тому, 
що відбувається в нашій країні, які її 
відносини з іншими державами. Та-
кож треба мати глибокі аналітичні 
знання, вміти аналізувати, робити 
певні висновки, аргументувати свою 
позицію, висловлювати думки.

У науку — з першого курсу
Христині Забавській подобається 
бути науковим пошуковцем, відкри-
вати щось нове. Це вона зрозуміла 
з першого курсу, коли почала брати 
участь у конференціях, семінарах, 

писати наукові праці. Ще на бакалав-
раті почала створювати різноманіт-
ні формули у політології, зіставляти 
факти та явища. Дівчині подобається 
вивчати систему стримувань і про-
тиваг у політології, загалом усе, що 
стосується політичної системи.
На третьому та четвертому курсах 
Христина брала участь в олімпіаді 
з політології, на університетському 
рівні здобула перші місця, а на все-
українському — спочатку четверте, 
а останнього разу — перше. Також 
двічі перемагала у студентських уні-
верситетських наукових конферен-
ціях. Зараз для наукових досліджень 
бачить актуальну тему, що стосуєть-
ся конфлікту на сході України. На цю 
тематику має намір написати кілька 
фахових статей, зокрема дослідити, 
як проблематика сходу впливає на 
хід міжнародних подій.

Закономірно, що Христина, пі-
знавши цікавий світ науки, після 
завершення магістратури планує 
вступити до аспірантури і провадити 
наукову діяльність.

— Водночас бачу себе переклада-
чем у якійсь компанії, адже переклад 
мені також близький. Ще не знаю, як, 
але ці два бажання — наукову роботу 
і переклад — хотілося б поєднати, — 
ділиться намірами дівчина.

Успішне навчання — це 
наполегливість

Христина Забавська з першого 
курсу отримує підвищену стипен-
дію, а на третьому її відзначили сти-
пендією Обласної ради.

— Роки на бакалавраті були 
успішні, насичені не лише навчан-
ням, а й різними цікавими заходами, 
подіями, спілкуванням з однокурс-
никами, спільними поїздками в Кар-
пати. Наш куратор Микола Бучин 
зорганізовував нас, подавав цікаві 
ідеї, спонукав до ініціативи. Цей 
час пролетів швидко і, якщо відвер-
то, я дуже-дуже за тим сумую. Тепер 

розумію, як треба цінувати, коли 
маєш час на все, — каже Христина.

Дівчина згадує навчальну поїзд-
ку до Московського університету, 
лекції і семінари, які там відбулися, 
перекладацьку виробничу практи-
ку, спілкування з представниками 
посольств та іноземних делегацій.

— Чи важко завжди вчитися на високі 
бали?
— Так, вчитися важко, але якщо ти 
вже вступив до університету, маєш 
визначену ціль, то тепер головне — 
не здаватися, не лінуватися, вірити 
в себе. Мені власне допомагає віра 
в те, що можу зробити.

— А як вдається поєднувати успішне 
навчання і сім’ю?
— Доволі складно. Я у шлюбі два 
роки. Чоловік — програміст, теж 
вчився у Політехніці. Колись я лю-
била вишивати. Тепер багато мого 
часу потребує дитина. Але я маю під-
тримку рідних, чоловіка. Мої батьки 
працюють в іншій області, тому коли 
треба залишити дитину, виручає мій 
дідусь або свекруха. Я не лінуюся, 
стараюся чітко розподіляти свій час, 
тому маю його на сім’ю, господар-
ство і навчання.

— Яка Ваша формула успіху?
— Наполегливість + підтримка 

+ любов до своєї справи. І те, у що 
вкладаєш сили та час, ти повинен 
любити, інакше не будеш успішний.

Ірина МАРТИН
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з історії альма-матер

Юліан Медвецький — 
перший у Львівській 
політехніці  
ректор-українець
Юліан Медвецький (1845-1918) — непересічна постать в історії 

нашого вишу. Талановитий і високоосвічений вчений-геолог, 
перший професор-українець, який став ректором Львівської політех-
нічної школи, а також єдиний, кого обирали на цю посаду аж тричі 
(а саме у 1879-80, 1884-85 та 1887-88 рр.)

Народився Юліан Медвецький 
18 жовтня 1845 року в Перемишлі 
у родині радника магістрату і ак-
тивного українського громадського 
діяча Григорія Медвецького. Саме 
там пройшли його дитячі та юнацькі 
роки (а треба сказати, що Переми-
шль тоді був цілковито українським 
містом і значним культурним цен-
тром у Галичині).

Навчаючись у гімназії, Юліан 
входив до організації української 
молоді „Громада“, яку створив Ана-
толь Вахнянин 1863 р. Пізніше, 
будучи ще студентом Віденського 
університету (1864 — 69 рр.), він — 
активний учасник Товариства наро-
довців „Січ“ (створив 1867 р. у Відні 
також А. Вахнянин). Усе це мало не-
абиякий вплив на формування його 
національної свідомості ще в юнаць-
кі роки. Згодом, уже як заслужений, 
авторитетний у наукових колах 
Львова, Кракова та Відня, як радник 
(з 1900 р.) цісарського двору, він ні-
коли не забував своє українське по-
ходження.

У Львові Юліан Медвецький за-
ймався активною громадською ді-
яльністю, був багаторічним членом 
товариства „Просвіта“ і, як писав 
О. Огоновський, був „його душею до 
останніх днів свого життя“. Сприяв 
розвитку товариства „Основа“, яке 
провадило громадсько-політичну 
і культурологічну діяльність, підтри-
мувало українське студентство (на-
давало стипендії, безвідсоткові пози-
ки, проводило благодійні концерти). 
Протягом усього життя співпрацю-
вав із НТШ, одним із засновників та 
дійсним членом якого був із 1874 р. 
Науковому товариству ім. Шевчен-
ка Медвецький заповів 2 тис. томів 
зі своєї наукової бібліотеки, а також 
50 тис. австрійських крон власних 

заощаджень (а це була дуже велика 
сума) на розвиток української освіти, 
стипендії незаможним студентам, 
побудову гуртожитків та ін.

Під час навчання у Віденсько-
му університеті на природничо-
му факультеті Юліан Медвецький 
став учнем і товаришем відомого 
тоді австрійського геолога Едуарда 
Зюса та мінералога Густава Чермака. 
Значною мірою це визначило і його 
власну професійну діяльність. Після 
завершення навчання працював у Ві-
денському державному геологічному 
управлінні, беручи участь у багатьох 
геологічних експедиціях. У 1873 р. 
на Міжнародній виставці у Відні 
нагороджений золотою медаллю за 
наукові досягнення (грамоту, що 
додавалась, можна побачити у Музеї 
історії Львівської політехніки).

Тривалий час вивчав поклади ко-
рисних копалин (кальциту, гіпсу, 
сірки) на Поліссі, Івано-Франківщи-
ні (тоді Станіславщині), в околицях 
Кракова. Однак особливу увагу зосе-
редив на вивченні нафтових родовищ 
і прикарпатської соленосної форма-
ції (у районах Калуша, Моршина, 
Трускавця, а також Бохні та Велічки 
в Польщі). Його геологічні дослі-
дження мали тоді велике значення для 
промислового розвитку Галичини та 
принесли йому професійне визнання. 
Він також займався й водозабезпечен-
ням Львова, яке актуальне й нині.

Докторську дисертацію захистив 
у Празькому університеті (1896 р.). 
В науковій літературі його прізви-
ще може бути записане по-різному, 
залежно від перекладу з польської 
(зокрема Медвецький або ж Медвед-
ський). Був членом багатьох наукових 
товариств: Віденського геологічного 
закладу, Краківської академії наук, 
один із засновників і багаторічний 

голова Краківського товариства при-
родознавців ім. Коперника. Із 1876 р. 
входив до складу редакції наукового 
часопису цього товариства (Kosmos). 
Завдяки його старанням часопис на-
був популярності серед відповідної 
аудиторії, оскільки оперативно і ці-
каво висвітлював актуальні новини 
з галузі природничих наук.

Свою наукову діяльність він про-
довжував і після виходу на пенсію. 
Його дослідження вражають глиби-
ною та практичним спрямуванням. 
Науковий доробок Юліана Медвецько-
го складається з 50 великих друкованих 
праць, статей і заміток, які й на сьогод-
ні зберегли свою наукову цінність.

Не менш важливою для Юліана 
Медвецького була і його педагогічна 
діяльність. 1873 р. його запросили на 
посаду звичайного професора геоло-
гії та мінералогії Технічної академії 
(як в ті роки називалась Львівська 
політехніка). Тут він проявив себе як 
талановитий організатор освітнього 
процесу. Кафедра геології та мінера-
логії тільки починала свою історію, 
тож роботи виявилось чимало. Юлі-
ан Медвецький організував при ка-
федрі геологічну лабораторію, а на 
основі особисто зібраної в експеди-
ціях колекції гірських порід та міне-
ралів — мінералогічний музей, що 
за кількістю зразків (понад 10 тис.) 
і рівнем систематизації вважався 
одним із найкращих у Європі і став 
потужною навчально-науковою ба-
зою. Також він регулярно їздив зі 
студентами у геологічні експедиції 
на околиці Львова і по всій Галичині. 
У той час, коли була відсутня відпо-
відна навчальна література, Юліан 
Медвецький написав і видав (частко-
во власним коштом) підручники з ге-
ології, мінералогії та петрографії.

1901 р. за новим законопроектом 
австрійські вищі навчальні закла-
ди отримали можливість надавати 
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ступінь доктора технічних наук 
(doctor rerum technicarum), що 
підняло статус політехнік і спро-
стило процес підготовки науко-
вих кадрів технічного спряму-
вання. До того ступінь доктора 
надавали тільки класичні виші. 
Оскільки природничі науки ви-
вчали на філософському відділен-
ні, то спеціалісти з хімії, фізики 
та інші отримували ступінь док-
тора філософії, а їхні праці мали 
суто теоретичне спрямування, 
що не відповідало потребам тех-
нічних вишів. Саме Юліан Медвець-
кий керував урочистим засіданням, 
на якому вперше у Львівській полі-
технічній школі було надано ступінь 
доктора технічних наук.

Як ректор Політехніки, Юліан 
Медвецький став ініціатором ство-
рення першого в Європі нафтового 
відділу, а також курсів підготовки ме-
талургів і спеціалістів гірничої спра-
ви. Завдяки його старанням 1886 р. 
при хімічному факультеті почали дія-
ти дві крайові дослідницькі станції — 
нафтова та керамічна. Завданням 
першої було дослідження нафтової 
сировини й розробка методів її опти-
мальної переробки, а другої — виго-

товлення і тестування нових будма-
теріалів. Їх розміщення в хімічному 
корпусі підвищило рівень підготовки 
студентів, які отримали можливість 
брати участь у вирішенні практичних 
проблем виробництва.

У Політехніці він працював 
39 років аж до виходу на пенсію, 
хоч його не раз „переманювали“ до 
Львівського університету очоли-
ти кафедру геології та мінералогії. 
Юліан Медвецький залишився вір-
ним Політехніці, хоча тривалий час 
(1881 — 1908 рр.) читав в Універси-
теті лекції із відповідних предметів.

1903 р., після виходу на пенсію, на 
знак подяки і визнання заслуг йому 

першому було надано звання 
почесного професора Львівської 
політехнічної школи. А 1912 р. 
він разом із фізиком світової 
величини Марією Склодовсько-
ю-Кюрі та ще трьома вченими 
був удостоєний ступеня доктора 
honoris causa (дослівно — гідний 
честі доктора).

А ось такі теплі слова про 
Юліана Медвецького пролунали 
від його колег на одній із урочи-
стостей: „Він є для нас взірцем 
учительського завзяття у школі, 

промотором наукових експедицій, 
він веде за собою молодь, як ніхто 
інший з його колег. На засіданнях 
він дивує нас своїм молодечим запа-
лом, коли заходить мова про життєві 
інтереси нашої школи, а також вміє 
бути найприємнішим, найсердечні-
шим товаришем і одностайно визна-
ний за окрасу і цементуючий центр 
нашого товариства. Такі дари неча-
сто притаманні лише одній людині. 
Вони роблять Юліана Медвецького 
перлиною нашої Політехніки“.

Соломія ХАРАМБУРА,
старший лаборант Музею історії 

Львівської політехніки

наш календар 
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.
19 січня — Богоявлення Господнє (Водо-
хреща).
22 січня — День соборності України.

Пам’ятні дати
24.12.1920 — народився Святослав Кара-
ванський, учений, перекладач та право-
захисник, автор „Практичного словника 
синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чорно-
віл, український журналіст, політик, один 
із засновників Народного руху.
25.12.1926 — помер Олександр Барвiн-
ський, український громадський діяч, 
історик та мемуарист.
26.12.1898 — народився Євген Плужник, 
український поет.
29.12.1723 — помер у  Петропавловськiй 
фортецi в Петербурзi наказний гетьман 
Павло Полуботок.
31.12.1872 — народився Василь Кричев-
ський, український живописець, архiтек-
тор i графiк.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, ви-
датний український письменник, актор 
i мистецтвознавець.

31.12.1892 — народився Михайло Семенко, 
український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, 
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера, 
Провідник Організації Українських На-
ціоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко, україн-
ський мовознавець, дослідник української 
культури, релігійний і громадський діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лято шинський, 
український композитор і педагог.
6.01.1742 — помер в еміграції Пилип Ор-
лик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Руданський, 
відомий український поет-сатирик.
6.01.1846 — в  Києві засновано Кири-
ло-Мефодіївське братство.
6.01.1898 — народився Володимир Сосю-
ра, відомий український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус, ви-
значний український поет.
7.01.1853 — народився Микола Аркас, ві-
до мий український історик і компо зитор.
8.01.1888 — народився Гнат Юра, відомий 
український актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симо ненко, 
визначний український поет.

9.01.1898 — народилася Ярослава Музика, 
українська художниця.
12.01.1878 — народився Василь Пачов-
ський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився Агатангел Крим-
ський, український письменник, філо-
лог-орієнталіст, поліглот, академік.
17.01.1869 — народився Iван Труш, вiдо-
мий український живописець i художнiй 
критик.
19.01.1912 — народився Голова Прово-
ду ОУН Ярослав Стецько.
20.01.1884 — народився Іван Фещен-
ко-Чопівський, визначний металург, ав-
тор об’ємного твору „Металознавство“, 
громадський і політичний діяч, міністр 
промисловості і торгівлі в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i есеїст Єв-
ген Маланюк.
22.01.1918 — Центральна Рада IV Універ-
салом на Софійській площі в Києві про-
голосила самостійність України.
22.01.1919 — Директорія  УНР на Софій-
ській площі в Києві проголосила Злуку 
всіх українських земель (західних і схід-
них) в одну Українську державу.
23.01.1921 — підступно вбито видатного 
українського композитора Миколу Ле-
онтовича.
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„70 років депортації українців Закерзоння“
Під такою назвою 12 грудня у приміщені Палацу 

мистецтв відбулася науково-практична кон-
ференція, участь у якій взяли науковці, а також 
члени суспільно-культурних товариств депорто-
ваних українців, студентська молодь, повідомляє 
прес-служба Львівської ОДА.

На конференції з допові-
дями виступили в. о. ди-
ректора Інституту україно-
знавства імені І. Крип’яке-
вича НАН України Микола 
Литвин та науковий спів-

робітник Інституту Ольга 
Кровицька. Своїми розду-
мами про цю сумну і трагіч-
ну сторінку в житті україн-
ців, нинішні події на сході 
України і ставлення до них 

Європи поділилися Софія 
Федина, Степан Майкович, 
Володимир Середа та Воло-
димир Волошинський.

Учасники конферен-
ції ухвалили резолюцію зі 
зверненням до Верховної 
Ради України, у якій засу-
дили депортації українців 
Закерзоння та прохали 
повернути депортованим 
українцям соціальні га-
рантії.

Організували захід 
Об’єднання товариств 
депортованих українців 
„Закерзоння“, суспіль-
но-культурні товариства 
„Лемківщина“, „Надсян-
ня“, „Холмщина“, „Лю-
бачівщина“ та Інститут 
українознавства НАН іме-
ні І. Крип’якевича України.

Сторінку підготувала 
Катерина ГРЕЧИН

рідні терени

Шануємо, пам’ятаємо…
5 грудня члени суспільно-культурних товариств „Надсяння“, „Любачівщина“, 

„Лемківщина“, делегації від Львівщини й Тернопільщини, Об’єднання укра-
їнців у Польщі спільно з представниками місцевої польської влади традиційно 
у селі Млини (Польща) відзначили 145-ті роковини від дня смерті творця мело-
дії українського національного славня Михайла Вербицького.

Вшанування розпочало-
ся молитвою у дерев’яній 
церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці (нині належить 
місцевій римо-католицькій 
громаді), в якій Михайло 
Вербицький служив остан-
ні 15 років. Новий парох 

церкви о. Павло Рогунь, о.-
м. Богдан Степан та свяще-
ники з України відправили 
Службу Божу.

Після Богослужіння 
о. Павло Рогунь подяку-
вав присутнім за пам’ять 
про автора музики україн-

ського гімну, композито-
ра, о. Михайла Вербицьо-
го. Своїми роздумами 
і спогадами про цю ви-
датну людину поділилися 
перший заступник голови 
Львівської облдержадміні-
страції Ростислав Замлин-

ський, голова товариства 
„Надсяння“ Володимир 
Середа, голова Перемись-
кого відділу Об’єднання 
українців у Польщі Марія 
Туцька та інші.

Опісля всі присутні пі-
дійшли до пантеону-ка-
плиці поблизу церкви, 
де спочиває о. Михайло 
Вербицький. У небо злеті-
ли „Вічная пам’ять“ і „Ще 
не вмерла Україна“. До 
пам’ятника лягли квіти та 
вінки від численних орга-
нізацій України і Польщі, 
поруч засвітилися свічки…

Жест доброї волі

Нещодавно у Чесанові (Польща) за кошти Європейського Союзу і за 
дорученням місцевої влади реставровано первозданний внутріш-

ній інтер’єр греко-католицької церкви святого великомученика Геор-
гія, побудованої українською громадою у 1900 році.

Греко-католицька церква була 
важливим релігійним осередком 
українців, адже в Чесанівському 
повіті в тридцятих роках минуло-
го століття проживало їх 53 відсот-
ки. У цьому містечку, заснованому 
1590 року (у 1665 році отримало 
магдебурзьке право), народився ві-
домий український галицький гро-
мадський діяч, поет і перекладач 
Петро Карманський (нині похо-
ваний на Личаківському цвинтарі, 
його могилу доглядають любачівці, 
виселені свого часу в Україну). Ві-
домий львівський архітектор Мико-
ла Мікула також родом із Чесанова.

Парохом церкви був о. Северин 
Мателлі, який у 1907 — 1935 роках 
керував філією міської „Просвіти“, 
з 1935-го до 1946-го — о. Семен Посі-
ко. З приходом радянських військ він 
не прийняв московського православ’я, 
був виселений в Україну і 20 років пра-
цював бібліотекарем у Науковій біблі-
отеці ім. В. Стефаника у Львові.

З виселенням українського насе-
лення з міста церква залишалася пу-
сткою і лише недавно польська влада 
зробила жест доброї волі, реставрував-
ши добре збережену поліхромію 1935–
1937 рр. авторства українського маляра 
і скульптора італійської школи Григо-

рія Кузневича з Брусна. Приміщення 
церкви планують використовувати як 
культурний будинок, де виставляти-
муть різні виставки, проводитимуть 
культурні заходи. Першу виставку 
присвятили життю і творчості відо-
мого скульптора Григорія Кузневича. 
Його скульптури з відомого бруснян-
ського каменю можна побачити не 
лише у Польщі. Чимало їх є в Україні, 
зокрема й на головному двірці у Львові 
та на Личаківському цвинтарі.
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евакуйована колекція

Це наша земля, історія, традиції

В актовій залі Львівської політехніки 16 грудня відбулася неординар-
на подія — виставка експозиції стародавнього українського одягу 

слобожанської землі під назвою „Вишивка: захист, спротив, зброя. 
Евакуйована колекція“.

До Львова її привіз Микола Павлю-
ченко, боєць добровольчого баталь-
йону „Айдар“, голова правозахис-
ного козацького товариства „Базав-
луцька Січ“, ініціатор всеукраїнської 
громадської акції „Піднімемо з землі 
дідівські хрести“, автор пам’ятного 
знаку вдячності лікарям, які рятува-
ли майданівців, добровольців АТО та 
воїнів ЗСУ, постійний організатор 
дитячих таборів для дітей зі сходу 
України в Карпатах, який після пора-
нень і демобілізації змінив військову 
зброю на зброю духовну.

Для політехніків і громади Львова 
презентувати столітні сорочки, кор-
сетки, юпки, спідниці, вишиті руш-
ники Ганни Підлісної (1897, 1927, 
Сумщина) та Христини Підлісної 
(1927, 1960, Харків). Поруч з ними 
— бронежилет, що важить 16 — 17 
кілограмів, і чудом вціліла книжка 
після пожежі бібліотеки, світлини 
Миколи Павлюченка та його друзів 
у зоні АТО, символічно розміщені на 
маскувальній сітці.

Як відзначила модератор захо-
ду, директор МІОК доцент Ірина 
Ключковська, мандрівна виставка 
„розпочала свій великий просвіт-
ницький проект на духовне єднання 
західної і східної України. Зараз ми 
всі на фронті: хто — на передовій, 
хто — в тилу. Народ — найбільший 
політик нашої землі, він найшвидше 
знайде спільну мову один з одним. 

Ми завинили перед східною Укра-
їною і маємо це визнати. Евакуйо-
вана виставка — свідчення того, що 
Донеччина і Луганщина — це також 
Україна: це наша спільна земля, іс-
торія, традиції. А вишивка — свідок 
українства у слобідському краї, за-
хист нашої інакшості від східного 
сусіда й водночас захист нашої укра-
їнської тотожності, спротив проти 
військової агресії та насаджування 
русифікації“.

Учасників заходу привітали про-
ректор з наукової роботи професор 
Наталія Чухрай, народний депутат 
України Оксана Юринець і гурт 
„Коралі“. У їхньому автентичному 
виконанні прозвучали народні пісні 
зі Слобожанщини і Сумщини „А вже 
сонце котиться“, „На камені да ноги 
мила“ та „Повій вітре“. До речі, ви-
шиванкам, в які були одягнуті вико-
навиці, теж уже поза сто років.

Дуже хвилюючим був виступ Ми-
коли Павлюченка. Представляючи 
виставку, він не без хвилювання 
згадав дні, проведені на війні, яку 
затіяло четверте покоління завезе-
них колись на ті землі росіян, з болем 
говорив, як „приймає“ Україна своїх 
поранених героїв і як „лікує“ їх. Він 
попросив усіх присутніх стати „во-
лонтерами“: приймати у себе дітей зі 
сходу, знайомити їх з українськими 
традиціями, духовністю, щоб вони 
відчули справжній український дух, 

бо старше покоління 
вже назавжди втра-
чене для України че-
рез свою ненависть 
до неї. Лише їхні діти 
можуть стати тим 
містком, який об’єднає 
всю Україну. 

Микола Павлючен-
ко розповів, що ко-
лекцію старовинного 
одягу, яку він викупив 
у народної майстрині 
зі Старобільська Єли-
завети Главатської, 
багато років збирали 
її бабуся, мама і вона 
сама. Багатьом експо-

натам вже по 150 — 200 років. Одягу, 
який шили і вишивали жінки з Київ-
щини, Полтавщини, що оселилися 
на цих землях після війни, харак-
терні „орнаментовані вирізуванням 
та біллю жіночі сорочки, оздоблені 
оксамитом юпки, корсетки, пояси та 
спідниця. Все це засвідчує спільну 
українську традицію, адже одяг завж-
ди був і є ідентифікатором етносу“.

Особливу увагу гість звернув на 
світлини, сподіваючись, що через 
них люди на мирній території від-
чують, „що творилося з нашими 
душами під час війни. Цією фото-
виставкою ми також намагаємося 
поєднати минуле і сьогодення й 
створити своєрідний синтез часу. 
Представлені артефакти показують 
історико-культурну тяглість україн-
ства, невмирущість народної тради-
ції великого стилю“.

Своїми роздумами стосовно ви-
ставки, збереження національного 
надбання, яке вдалося врятувати від 
ворожої навали, про непросту долю 
українців у здавалося б мирному Кі-
ровограді, про тяглість поколінь і 
потребу берегти свою минувшину, 
говорили завідувач сектора архео-
логії Луганського обласного крає-
знавчого музею м. Старобільська 
Наталя Каплун, завідувач відділу 
науково-просвітницької роботи 
Кіровоградського обласного ху-
дожнього музею Олена Степанюк та 
інші. І виступи промовців, і вистав-
ка глибоко схвилювали присутніх, 
і навіть, коли захід добіг до кінця, 
люди не поспішали покинути залу…

Катерина ГРЕЧИН | С
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доброчинність

Миколай для особливих дітей

Святий Миколай не оминає жодну 
дитину, а, щоб встигнути заку-

пити подарунки для всіх у святого 
є чимало помічників. Нещодав-
но в одному з чисел нашої газети 
ми писали про ініціативу Сту-
дентського братства Львівщини, 
а зокрема його осередку Львівської 
політехніки про допомогу дітям зі 
спеціалізованої школи-інтернату 
№ 104, що у Брюховичах. Так ось, 
Миколай провідав діточок і зали-
шив чимало гарних подарунків.

Наша редакція доєдналася до ініціатив-
них братчиків і вже вдруге допомагала зі 
збором подарунків. Цього разу ми при-
дбали потрібні дарунки для двох семи-
класників: взуття, спортивний костюм, 
штани, маєчки, шкарпетки, футбольний 
м’яч, багато іграшок і трохи канцтова-
рів. А завдяки доброчинній підтримці 
від львів’янки, яка побажала залишитися 
інкогніто, змогли прикупити ще додат-
ково для інших дітей фрукти, білизну, 
дещо з одягу та іграшок.

Та в ідеї творення свята для особли-
вих дітей Братство не єдине. Так цьо-
горіч схожу акцію провели студенти 
Інституту підприємництва і перспек-
тивних технологій.

— Ми не вперше організовуємо бла-
годійницьке свято Миколая, але впер-
ше долучилися до ініціативи декількох 
волонтерів, які організовують свято 
Миколая для дітей зі школи-інтернату 
для неповносправних дітей у Краків-
ці. Завчасно з’їздили туди, щоб зібрати 
в дітей листи з побажаннями. Зазвичай 

ми збирали кошти і надсилали в різні ін-
тернати, щоб там керівництво купувало 
дітям, що необхідно. Це організовували 
активісти колегії та профбюро нашого 
інституту. Ми купляли одяг, взуття, 
книжки, канцтовари. На кожен потік 
роздавали по листу (загалом їх було сім), 
допомагали нам також і викладачі, — 
розповів четвертокурсник ІППТ Роман 
Цудний. — Ми періодично збираємо се-
ред студентів кошти на допомогу дітям, 
які потребують складного лікування. 
Зараз уже маємо ідеї, щоб приїжджати 
до Краківця частіше. Цього разу їхали 
на їхнє свято Миколая, і, як волонтери, 
проводили різні ігри, які готував пси-
холог, щоб залучити всіх дітей. Також 
із нами був художник, який розмальо-
вував дітям обличчя, перетворюючи їх 
в різних казкових персонажів.

Ініціаторами цієї акції другий рік по-
спіль була група молодих волонтерів. До 
цього їх спонукнуло недостатнє забез-
печення дітей в Краковецькому інтер-
наті, порівняно зі схожими львівськими 
закладами. Зараз уже мають ідею масш-
табнішого проекту підтримки дітей, які 
виховуються в інтернатах:

— Проблема в тому, що діти після 
інтернатів не мають можливостей для 
самореалізації. Вони виходять у світ без 
жодної підтримки, не знають, як знайти 
роботу. Тому хотіли б дати змогу таким 
дітям відкрити себе ще в час навчання, 
а також, щоб потім вони мали додатко-
ву підтримку — психологічну, фінансо-
ву, — наголосив ініціатор акції волонтер 
Петро Олещук.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

81 % української молоді 
пишаються своїм громадян-
ством. Такими є результати 
дослідження проведеного 
GfK Ukraine, на замовлен-
ня Міністерства молоді та 
спорту України. Найбільше 
пишаються своїм громадян-
ством мешканці Волинської 
(97 %), Рівненської (97 %) та 
Івано-Франківської (97 %). 
Найменше — Одеської (62 %), 
Донецької (52 %) та Луган-
ської (52 %). 8 % відповіли, 
що не пишаються, а 11 % 
взагалі не змогли відповісти 
на поставлене запитання.

Кафедра менеджменту пер-
соналу і адміністрування 
ІНЕМ Львівської політех-
ніки ініціювала акцію зі 
збору мішків для потреб 
24-ї окремої механізова-
ної бригади Збройних сил 
України. До студентів-полі-
техніків долучилися школя-
рі загальноосвітньої школи 
І — ІІІ ступенів смт. Новий 
Яричів Кам’янка-Бузького 
району Львівської облас-
ті. Долучитися до доброї 
справи можуть усі охочі. 
Будівельні мішки (можна 
вживані) або компенса-
цію їх вартості приймають 
в ауд. 506 IV навчального 
корпусу Політехніки.

У Львові депутати заборо-
нили продавати та вико-
ристовувати феєрверки 
та інші шумозвукові 
піротехнічні засоби на час 
новорічних святкувань 
із 17 грудня до 15 лютого. 
Контролюватиме виконання 
ухвали національна поліція 
та „муніципальна дружина“. 
„У Львові мешкає більше 
4 тис. учасників АТО, у госпі-
талі перебувають поранені 
бійці. Наш обов’язок підтри-
мувати їх, і один зі способів 
це зробити — утриматися 
від використання піротех-
ніки. Це питання не лише 
психологічного комфорту 
тих, хто повернувся з війни, 
а й безпеки містян зага-
лом“, — зазначили депутати 
міськради.

За матеріалами інформагенцій
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презентація

„Дунаїв не забув, що колись містом був“
У Львівський політехніці 

17 грудня відбулася презен-
тація книжки „Дунаїв не забув, 
що колись містом був. Дав-
ня і новітня історія України 
у долях людей одного села“ за 
редакцією ректора Львівської 
політехніки професора Юрія 
Бобала. Співавтори — праців-
ник прес-служби університету 
Борис Козловський, викла-
дач історії з Автодорожнього 
коледжу Василь Лаба і меш-
канка Дунаєва Мирослава 
Жолінська-Канака.

Розпочав презентацію ректор, 
адже в тому селі зросло не одне 
покоління Бобалів. Воно йому осо-
бливо близьке: там він черпає силу, 
енергію, натхнення, там знаходить 
спокій і гармонію для душі. Тому не 
дивно, що був консультантом, по-
радником, першим рецензентом.

Роботу над книжкою Борис Коз-
ловський розпочав ще у 2011 році, хоча 
йому порадили не братися за неї, бо 
„про Дунаїв має писати місцева люди-
на, яка, мов Тарас, сходила цю землю 
малими, босими ногами“. Не послу-
хався. Внаслідок народилася важлива 

і цінна робота, літопис життя, побуту 
і культури дунаївців, яка згодом може 
стати першоджерелом для майбутніх 
наукових розвідок істориків, краєз-
навців, а для студентів — ще одним 
штрихом пізнання свого краю.

Модератор заходу директор 
МІОК доцент Ірина Ключковська 
відзначила, що красу того краю часто 
порівнюють зі Швейцарією, а Золо-
та Липа, яку знаємо із стрілецьких 
пісень, „колись була така чиста, таку 
мала смачну і добру воду, що ніби 
настояна на липовому цвіті. Всяку 
хор лічила і людей поїла. А випра-

на у Липі сорочка світилася такою 
білизною, що аж очі разила“. До 
того ж, місто отримало магдебурзьке 
право ще задовго до Львова та інших 
українських міст.

Органічно доповнили презента-
цію пісні у виконанні солістів ан-
самблю естрадної пісні „Сузір’я“, 
перегляд основних ілюстрацій 
з книжки з коментарями автора, ви-
ступи колишніх і нинішніх мешкан-
ців села — доцента Львівської полі-
техніки Володимира Далика, заступ-
ника головного лікаря поліклініки 
№ 6 Львова (доньки одного із голів 
колгоспу) Галини Качановської, спі-
вавтора Мирослави Жолінської-Ка-
наки, голови університетської 
„Просвіти“ професора Христини 
Бурштинської, завідувача кафедри 
історії України Поліни Вербицької 
та директора ІАРХ професора Богда-
на Черкеса. Всі вони відзначили ве-
личезну працю тих, хто по крихтах 
збирав історію села, опрацьовував 
історичний і краєзнавчий матеріали, 
архівні документи. А ще побажали, 
щоб відродилася сила колись славно-
го міста Дунаєва.

Катерина ГРЕЧИН

конференція

Без Марконі Львів був би не такий

Крушельницької, постаті атлантів 
на одному із житлових будинків на 
Гоголя, левів зі щитами і каріатид 

на фасаді головного корпусу ЛНУ 
ім. І. Франка; можна також зазирну-
ти у Преображенську церкву, для якої 
Л. Марконі виконав кам’яні скуль-
птури 12 апостолів. А його станкові 

роботи є у збірках 
Львівської галереї 
мистецтв.

Твори Л. Мар-
коні прикрашали 
будівлі (житлові, 
громадські, релігій-
ні) у Львові, Бережа-
нах, Стрию (не все, 
звісно, збережено, 
деякі потребують 
реставрації). Дещо 
є у Польщі: скажі-
мо, пам’ятники — 
Фредра у Вроцлаві 
(колись був у Льво-
ві), Костюшка у Ва-

велі в Кракові (зроблений за модел-
лю Л. Марконі), фонтан у Варшаві 
(сучасна вулиця Андерса).

Конференція в ІАРХ важлива не 
лише в контексті вшанування ви-
датного митця, а й ознаменувала 
початок співпраці між двома кафе-
драми — ДОА і РАМС. Такий фор-
мат корисний для всіх, зауважили 
архітектори, і хоч наразі географія 
і масштаби конференції скромні, 
однак це, за словами завідувача ка-
федри ДОА Світлани Лінди, лише 
„перша ластівка“. За результатами 
зустрічі планують надрукувати ви-
дання, яке, можливо, відкриє серію 
видань про визначних архітекторів 
і скульпторів, творчість яких сфор-
мувала (і продовжує формувати) 
неповторний образ нашого міста.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.
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народні звичаї

Відчути дух Різдва

Приготування 12-ти пісних страв, родинна Свята вечеря, коляду-
вання — це все для обізнаних є близьким і звичним, натомість той, 

хто не знайомий з традиціями Святвечора, відкриває для себе їхнє 
багатство.

З родинного дому
— Важливо дотримуватися посту 
напередодні Святої вечері, чекати 
появи першої зірки. Важливо тому, 
що так ми зберігаємо традиції, по-
рушивши які, втратимо себе, — 
наголошує авторка та співавторка 

книжок „Обряди і страви Святого ве-
чора“, „Медове печиво“, „Різдвяні 
страви: галицька традиція“ та інших 
видань Віра Манько.

У житті пані Віри досвід різд-
вяних традицій закладений змал-
ку. Їхнє помешкання було поруч 
із монастирем редемптористів. 

Коли Українська гре-
ко-католицька цер-
ква пішла в підпілля, 
у хаті Маньків опи-
нився дзвін, престіл, 
частина монастир-
ської бібліотеки. Раз 
на місяць приходив 
священик і відправ-
ляв літургію. Незва-
жаючи на радянський 
атеїстичний режим, 
у родинному домі 
Маньків дотримува-
лися українських тра-
дицій. Напередодні 

Різдва кожен член сім’ї мав свою 
конкретну роботу у приготуван-
ні вечері. Найважливішою стра-
вою традиційно є кутя. Зазвичай 
її готуємо з пшениці, однак наші 
предки використовували ячмінь 
(пенцак). Традиційно до куті вхо-
дить розтертий мак і мед, можна 
додавати горіхи, родзинки тощо. 
Але в різних регіонах готують кутю 
різної консистенції — від рідень-
кої до густої.

Закінчення на 18 с. m

студентські твори

Україна — це ми!
Свою Україну любіть,
Любіть її… во врем’я люте,
В останню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть!

Україна — це 603 628 км2, це геогра-
фічний центр Європи. Україна — це 
рідна мова, якої нас навчила мати. 
Україна — це історія народу, який 
протягом багатьох віків боровся і бо-
реться за волю і незалежність. Украї-
на — це Т. Шевченко і Леся Українка, 
О. Довженко і М. Грушевський. Укра-
їна — це ми.

Часто запитують: „За що ти лю-
биш Україну?“. Але чи можна когось 
любити за щось? Ви ж не любите 
своєї мами за те, що вона вас одягає 
і годує. Ні, ви любите її, адже вона 
найрідніша, вона — частинка вас.

Так само з Батьківщиною. Укра-
їна — це частинка наших сердець. 

Вона нас породила, дала нам жит-
тя та сили боротися за майбутнє її. 
Ми повинні любити її такою, якою 
вона є: з усіма її негараздами, з її 
злетами та падіннями. Адже недар-
ма кажуть: „Можна все на світі виби-
рати, сину, вибрати не можна тільки 
Батьківщину!“.

В Україні є багато всього чудово-
го і неперевершеного, потрібно лише 
вміти відкрити це для себе. Вона зро-
стила чудових синів-патріотів, які 
впродовж віків обстоювали незалеж-
ність рідної землі. Та й нині учасни-
ки АТО навіть під немирним небом, 
лежачи в сирім окопі, під обстрілами 
„градів“ і мінометів, не втрачають 
цієї любові і готові віддавати життя 
за волю України. У них у жилах — 
червоно-чорна кров, у них — жага 
до перемоги! Наша країна подарува-
ла нам родючі землі, на яких, на жаль, 

полягло багато героїв. Як би це не 
звучало, але саме завдяки війні в душу 
і серце кожного з нас постукав ма-
ленький патріот. Зараз ми навчились 
цінувати мирне небо над головою, 
пташиний спів, квіткові поля і щедрі 
врожаї. Сьогодні всі ми — одна, єди-
на, неподільна Україна!

І взагалі, Україна — це ми, а ми — 
це Україна, і доки буде народ — буде 
Україна! Тож:

Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу, і в радості мить,
Любіть у годину негоди!
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

Катерина МАЗУР,
студентка гр. МВ-21, ІГСН
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на книжковому ринку

„Мусимо йти в ногу з часом“
Про українську книж-

ку, українських 
авторів і покупців роз-
мовляємо з багаторіч-
ним керівником ТзОВ 
„Українська книгарня“ 
Ольгою Огризло.

— Пані Ольго, чи збільши-
лася кількість українських 
книг порівняно з останнім роком ми-
нулого століття?
— Так. До того ж — істотно: і кіль-
кісно, і якісно.

— Чи влада — центральна, місцева — 
цікавиться, що діється в нашій „книж-
ковій державі“?
— Враження таке, що так звана книж-
кова держава існує сама собою. Знає-
те, не беруся критикувати центральну 
владу, оскільки в неї і без нас клопотів 
вистачає… Тим паче в умовах війни.

— Ви від 1993 року — самостійна кни-
гарня. Які роки були найкращі, які — 
не зовсім?
— Найважчі були роки становлен-
ня — власне, від 1993-го починаючи. 
А найуспішніші — після Помаранче-
вої революції: загальне піднесення, 
сподівання. Видавці — на піднесен-
ні. Якісно поліпшився асортимент.

— Нинішні ціни на книги 
влаштовують покупців?
— А хіба покупців ко-
лись хтось запитував 
про ціни? Чи мали вони 
взагалі коли-небудь аль-
тернативу? А книжку хо-
четься — це ж наркотик!

— Як взагалі співпрацюєте 
з видавцями?
— Якщо те чи інше видавництво про-
понує гарні книжки, — співпраця 
добра. А взагалі, мусимо йти в ногу 
з часом і реагувати на його вимоги 
чи й навіть — на виклики часу. Тому 
нині у спілкування з видавцем серйоз-
ні корективи вніс інтернет, соціальні 
мережі. Живе спілкування замінили 
комп’ютерні технології. Все ж в остан-
ні роки в Україні (боюся, щоправда, 
наврочити) книжкова індустрія нала-
годжується. На ринок потужно входять 
„Клуб сімейного дозвілля“, „Фоліо“, 
„Віват“, „Видавництво Старого Лева“, 
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“… Нині 
є що запропонувати покупцеві. Якщо 
раніше чекали на оголошених нобілі-
антів роками, то тепер ці переклади 
(до речі, якісні) з’являються оператив-
но. Хочеться відзначити видавництво 
О. Жупанського. Протягом року тут 
з’явилися три, очікувані впродовж не 

одного десятиліття, видання: Джор-
джа Орвелла „1984“, „Колгосп свиней“ 
та Джеймса Джойса „Улісс“. Навіть не 
знаю, як вам передати емоції покупців, 
коли вони знаходять на полицях кни-
гарні такі цікаві книги. Тут маємо са-
тисфакцію за всі наші прикрі трафунки.

— У  1999-му  у Вашій  книгарні  було, 
в середньому, десь по 800 назв. А як нині?
— В середньому — близько 6 тисяч.

— Що найбільше цікавить покупців 
окрім підручників?
— Цікаво, що якраз підручники 
нині найменше цікавлять відвіду-
вачів. Зазвичай, просять шпаргал-
ки — і це дуже шкідлива практика 
деяких видавців. Залишається неза-
повнена ніша з історичних дисци-
плін, історії України різних періо-
дів, краєзнавчий асортимент. А те, 
що в нашій країні немає солідного 
видавництва технічної, медичної 
літератури, а відповідно — в мі-
сті — немає спеціалізованого мага-
зину технічної літератури, — нехай 
за це буде соромно „батькам“ міста. 
— Туристи до книгарні заходять?
— Мабуть, не повірите: в літній пе-
ріод саме туристи рятують книжко-
вий ринок.

— Зрозуміло. Бажаю, щоб і львів’яни 
„ставали туристами“ і частіше ціка-
вилися найновішими надходженнями.

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
член НСПУ

крізь призму душі

Собі і читачам „Аудиторії“
Спостерігаємо наслідки глобального 
потепління вже тут і тепер — клі-
матична зима вступила в свої права, 
але ще відчувається, як осінь. Проте, 
вітрини магазинів і кав’ярень, теле-
бачення і наші внутрішні годинники 
нагадують — підводь підсумки, шу-
кай, чого досяг, а над чим працюва-
тимеш у році майбутньому.

Єдине, що помітне неозброєним 
оком — як багато стало гаджетів і як 
мало спілкування. Українці винахо-
дять усе новіші розробки, стартапи 
започатковуються і закриваються на 
кожному кроці, а студенти вже ско-
ро, мабуть, іспити й заліки складати-
муть онлайн, через ID-реєстрацію 
у Facebook. J

В Європі, приміром, соціальні 
мережі моніторять роботодавці — 

якщо там якісь непристойності, по-
пса, 28 коментів за годину — тяжко 
буде тобі влаштуватись… А мережі, 
тим не менш, з нами. Вранці, ввечері, 
і в обід. Тут усе купується і продаєть-
ся, тут ми „живемо“ і скоро слатиме-
мо одне одному віртуальні ялинки.

А нещодавно українець Іван Сан-
жура створив пристрій під назвою 
Smart Sticker для відображення тієї 
інформації, яку показує смартфон. 
Він повідомляє про нові повідом-
лення в соцмережах або на пошті, 
показує погоду і курси валют, а також 
здатний транслювати електрон ні за-
писки. За допомогою магніту Smart 
Sticker кріпиться в машину, на дзер-
кало, робочий стіл, холодильник або 
будь-яку іншу рівну поверхню. Хоро-
ша річ.

Але є одне але, як то каже Майкл 
Щур. Сидячи в центрі міста у якомусь 
закладі, помічаю, що чи не всі сидять 
за обідом самі. Тобто не самі, а з Його 
Величністю Гаджетом. Не хочеться 
виглядати ханжею, але хочеться, щоб 
людство не забуло, що „розумні тех-
нології“ не замінять погляду в очі, 
доторку коханої руки, сміху роди-
ни і просто аромату смачної випіч-
ки… Це стадія еволюції — дійти до 
найбільшого піку і розпастися, так 
створювались всесвіти, і чим дужче 
ти мчиш, тим з більшою мірою і ймо-
вірністю все розсиплеться на друзки. 
А людські почуття — вічні. Емоції, які 
отримуєш і віддаєш, люди, що тебе че-
кають, вечори у тиші й затишку — це 
все таке цінне, і хочеться, щоб на це 
все ніколи й нікому не бракувало часу. 
Ось чого хочеться побажати собі й усім 
читачам „Аудиторії“ у новому році.

Набирала на смартфоні  
Софія МАТВІЇВ
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— Від бабці я перейняла тради-
цію пекти штруцлю. Хліб на святве-
чірньому столі — символ Ново-
народженого Спасителя. У різних 
регіонах пекли різні хліби і назива-
лися вони по-різному. Окремо пекли 
прісний хліб до споживання на ве-
чері, а окремо — до наступних днів. 
Деякі хліби зберігали навіть до Йор-
дану, наприклад, на Поділлі, де пе-
кли три хліби — „Хазяїн“, „Василь“ 
і „Йордан“. З’їдали їх, відповідно, 
на Різдво, на Василя і на Водохреща.

Пані Віра готує ті страви, які 
завжди були вдома на Святвечір: 
борщ на буряковому квасі, до ньо-
го — вушка з грибами, рибу, голу-
бці з тертої картоплі, грибову ма-
чанку, вареники з картоплею і ка-
пустою, а також горох із капустою 
та пшоном.

Різдвяне печиво
Завиванці з корицею, пампушки, пе-
чиво, пляцки… Це все готуємо напе-
редодні Різдва. Традиційною різд-
вяною випічкою є медова, яка в нас 
асоціюється із зимовими святами. 
Медове печиво українці пекли здав-
на, адже мед вони споживали значно 
раніше, ніж цукор. Нещодавно Віра 
Манько видала книжку „Медове пе-
чиво“. З неї можна дізнатися, скіль-
ки різновидів мають медівники та 

дрібні медові ті-
стечка.

— Історія по-
яви цієї книжки 
досить цікава, — 
розповідає пані 
Віра. — Моя мама 
у молодості їла 
в однієї пані дуже 
смачний медів-
ник. І потім на-
магалася знайти 
його рецепт. Тому 
ми завжди брали 
нові рецепти, пе-
кли за ними. Мама 
казала: „Доб ре, 
але не те“. І ми 
пекли далі. Того рецепта так і не 
знайшли, зате назбиралася ціла ко-
лекція інших. І ось, коли виник задум 
такої книжки, я виймала ті рецепти, 
пекла наново. За три з половиною 
роки книжка вийшла. Все, що подане 
у ній, випробуване.

Пані Віра наголошує, що най-
важливіше у медовій випічці — це 
прянощі. Тому до медівників тради-
ційно треба додавати корицю і гвоз-
дику. Також добре поєднуються ім-
бир, цедра, мускатний горіх, кар-
дамон. Колись склад прянощів до 
медівника навіть тримали в секреті, 
він переходив від мами до доньки. 
До такої випічки використовуємо 
не лише пшеничне, а й житнє бо-
рошно.

Солома, дідух 
і павук

Солом’яні вироби 
здавна є неодмінни-
ми атрибутами Різд-
ва. У домівці пані 
Віри на Святий вечір 
долівку встеляли со-
ломою, а на стіл ста-
вили дідуха. З виро-
бами зі соломи вона 
познайомилася кілька 
років тому, на одному 
з пленерів „Екологіч-
ний ракурс“ у Яблу-
нові на Гуцульщині. 
Там були майстрині 
цієї справи — Марія 
Кравчук із Луцька та 
Раїса Павленко з Ки-

єва. Побачивши цю красу, пані Віра 
запропонувала її описати. Раїса Пав-
ленко погодилася.

— Але часто є так, що майстер 
уміє виготовити, але йому важко 
доступно і зрозуміло це описати. 
Отримавши описи пані Павленко, 
я почала виготовляти за ними (що-
правда, з паперу), щоб знати, чи зро-
зуміє їх читач, адже кожне плетіння 
має багато етапів. Отож, і книжку 
підготувала, і сама навчилася. Але 
я не є майстром соломоплетіння, 
тому що не займаюся цим постій-
но. Зробила собі ляльку-мотанку, 
коника і, звісно, павука. І хотіла б, 
щоб якомога більше людей на Різдво 
мали солом’яних павуків.

Пані Віра також знає багато ко-
лядок — не лише відомих, а й дуже 
давніх. Деякі співала мама, а дея-
кі вивчила в аматорському театрі 
„Мета“, учасницею якої є зі студент-
ських років.

— Колядки і щедрівки щоро-
ку відкриваю для себе по-новому. 
Пригадую, 1987-го року у Києві ми 
з театром записали колядку на сло-
ва Сковороди „Ангели, знижайтеся“. 
Привезли її до Львова і дали нове 
життя.

Щоразу у глибинності святвечір-
ніх звичаїв можна знаходити щось 
інше. Різдвяні традиції вводять нас 
у світ Народження Божого Сина, 
допомагають пізнати справжню 
суть свята, вникнути у його глиби-
ну. Як-не-як, а страви, які готуємо 
впродовж року, цього вечора — най-
смачніші.

Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 16 с.

народні звичаї

Відчути дух Різдва
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Павучки, які віщують свято
Час передріздвяних приготувань, мабуть найособливіший в цілому 

році. Цей період переплетений чи не найбільшим різноманіттям 
традицій, які хоч і трансформуються, осучаснюються, але все таки збе-
рігаються, а деякі навіть відновлюються і виринають із забуття. Різд-
вяні дідухи і павуки — символи, які уособлюють єднання з предками, 
сьогодні щораз більше, зокрема на наших, західних теренах, поверта-
ються в домівки в час зимових свят. 

Про особливості різдвяного павука, 
його виникнення і методику творен-
ня розповіла мисткиня, член Націо-
нальної спілки художників Укра-
їни Олександра Приведа, яка зараз 
проживає у США (місто Сіетл, штат 
Вашингтон). До виїзду за кордон в 
Україні проводила етнографічні до-
слідження, які стосувалися ткацтва, 
кераміки, писанкарства, вишивки та 
багато іншого, а також виготовляла 
величезні завіси, які прикрашали теа-
три в Черкасах, Рівному, Кіровограді. 
Впродовж багатьох років Олександра 
Олександрівна захоплюється соломо-
плетінням, писанкарством, вишукує 
давні традиційні техніки вишивання, 
досліджує виникнення і трансформа-
цію мистецтва в цілому світі.

Від давнини…
Різдвяний павук — традиційна при-
краса оселі в Україні на Різдвяні й но-
ворічні свята. Таких па-
вучків вважали симво-
лом Всесвіту, вони були 
не просто прикрасою, 
а своєрідною моделлю 
світобудови, а також, 
люди вірили, що саме 
павуки заснували світ. 

Здавна павуків 
підвішували в хаті до 
центрального своло-
ка на довгій волосині 
з конячого хвоста. Завдяки кругоо-
бігу повітря великий павук разом із 
приправленими до нього павучка-
ми-близнюками повертався в різні 
боки. Вірили, що павук виганяє злих 
духів, а постоявши під ним можна 
позбутися негативу і отримати по-
зитивну енергію з космосу. 

Старожили оповідають, що дівчата 
плели павуків на Гнатія (2 січня), щоб 
парубки любили, щоб доброго чоло-
віка мати — були переконані, що цей 
символ притягує родинне щастя. Па-
вук повинен був висіти до Водохреща, 
потім його спалювали. В деяких міс-

цевостях павуки висіли в 
хатах роками. На Терно-
піллі, як розповіла моя 
співрозмовниця Олек-
сандра Приведа, після 
свят павуків вивішували 
в стодолу. А навесні діти 
спостерігали, якого па-
вука пташки найшвидше 
розберуть на гнізда. Тож 
щороку перед Різдвом 
виготовляли нових па-
вуків. 

Солом’яні павуки 
об’єднують світ
— Вироби з соломки є по всьому сві-
ті, зокрема й у Гватемалі, в Йорданії, 
Японії, Китаї, Єгипті, Сирії, тобто у 
всіх центрах землеробства. Плетен-
ня починалися з того, що люди ро-
били утеплення житла. Найстаріший 
зліпок солом’яного павука знайшли в 

Скандинавії. Схожі до 
наших павуків вироби 
є також і в арабських, 
прибалтійських краї-
нах. Тобто нема куль-
тур, які б цього не 
робили, — зазначила 
пані Олександра. — 
Павуки, як і писан-
ки, поділені на три 
частини: верхня, яка 
символізує небо і ще 

не народжених людей; середня най-
більша, бо означує наше буття, земне 
життя, про яке знають найбільше; 
нижня частина є символом світу по-
мерлих предків. Тобто так здавна 
люди розподіляли народження, жит-
тя і смерть. Найбільше прикрашали 
середній ярус. У нас туди вивішували 
солом’яних коників, у Прибалтиці 
— ляльок, у Скандинавії — пташок. 

Плетінням солом’яних іграшок, 
які, до слова, в Олександри Приведи, 
дуже оригінальні і відомі в багатьох 
країнах світу, захопилася ще в ран-
ньому дитинстві. 

— Пригадую в нас по сусідству 
жив дід Андрій. Коли мав добрий 
настрій, то плів нам, малим, які 
товклися в стодолі по сіні, зі соломи 
іграшки. Завжди вражало, як він це 
швидко робив. Для мене перетворен-
ня соломи в іграшку було магією, — 

поділилася споминами 
пані Олександра.

Взагалі, як наго-
лосила мисткиня, со-
ломоплетіння досить 
тривалий і трудоміст-
кий процес. Спершу со-
лому треба заготувати, 
вона мусить висохну-
ти. Іграшки роблять із 
мокрої соломи, бо суха 
потріскає. А от павуки 
роблять зі сухої соломи, 
хоча нарізати соломку 
теж потрібно на мокро. 

Беруть нижню частину, бо вона 
міцніша. Щоб солома була темніша 
можна проварити її з лушпиною ци-
булі чи припалити в духовці. 

У соломоплетінні є лише вісім 
кроків, але комбінацій — безліч. Так, 
створюючи павука, спочатку за до-
помогою голки-циганки потрібно 
одягти на нитку чотири соломини, 
сформувати квадрат, зафіксувавши 
край вузлом. Потім, взявши за осно-
ву кожне ребро квадратів, зробити 
чотири трикутники, закріплюючи 
їх навколо ребра обертами: перший 
і третій трикутник у бік — до себе, а 
другий і четвертий — від себе. На-
ступним кроком є поетапне з’єднан-
ня протилежних трикутників і фік-
сування їхньої основи. Виходять дві 
піраміди, з’єднані однією основою. 
Для виготовлення павуків нарізали 
соломинки необхідного розміру. Че-
рез внутрішню частину пронизували 
ниточку, що скріплювала їх. Таким 
чином виходять кубики та квадратики 
з різними формами. Від найменшого 
поруху повітря такі легенькі павучки 
постійно рухаються, створюючи вра-
ження живої істоти. 

До слова, як і щороку в Музеї на-
родної архітектури та побуту „Шев-
ченківський гай“ у час Різдвяних 
свят, 7-8 січня буде нагода навчити-
ся створювати дідухи та солом’яні 
павуки.

Наталія ПАВЛИШИН

КУЛЬТУРА
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Магія металу від Николи Андрусяка
Роботи майстра з ювелірного ковальства Николи 

Андрусяка (родом із Печиніжина) можна розгляда-
ти безкінечно, намагаючись запам’ятати подетально. 
Пригадую, коли вперше побачила ці вироби, було вра-
ження, що очима потопаю в їхній магії. Насолодитися 
особливою красою кульчиків, підвісок, зґардів мають 
можливість поціновувачі унікального мистецтва в бага-
тьох країнах світу.

Як говорить про себе Никола, він 
мрійник і знає: як чогось захоче, 
воно обов’язково буде, але трошки 
із запізненням. Так і до підкорення, 
здавалося досить грубого матері-
алу — металу, витворення з нього 
дуже витончених, романтичних ви-
робів чоловік йшов досить довго. 
Встиг повчитися на психолога, опа-
нувати фах кераміста і врешті знайти 
те, чого захотів так сильно, що весь 
свій час, силу, старання присвятив — 
ювелірній справі.

— Змалечку любив розглядати 
всілякі ювелірні вироби, але тоді 
не думав, що можу стати майстром, 
а коли, навчаючись у Косівському ін-
ституті декоративного та приклад-
ного мистецтва на кераміста, вперше 
побачив роботу ювеліра, то сказав: 
теж так хочу! Не маючи знань у цій 
сфері, без підготовки, 
але з величезним бажан-
ням крок за кроком вчив-
ся, — такими словами 
почалася наша розмова 
з майстром. — Кераміка 
мені не подобалася, бо 
глина — матеріал, який 
мусить постійно бути 
в динаміці. З металом 
простіше, якщо я його 
сьогодні зігнув, то й за 
кілька днів він так і буде 
зігнутий. Тобто маю час для осмис-
лення послідовності роботи.

Никола походить з родини різь-
бярів — Семенюків (його мама ви-
ховувалася в сім’ї Николи Семеню-
ка з дев’ятиденного віку). Він дуже 
доб ре пам’ятає свого названого діда, 
в честь якого його й охрестили:

— Від діда Николи завжди мав 
особливу увагу. Пригадую, як він 
приходив до нас, вчив мене різьбити, 
думаю, ця енергетика теж відіграла 
неабияку роль. Я живу в його хаті, 
працюю в його майстерні і продов-
жую традицію ремесла, хоч в іншо-
му напрямі, — зауважив майстер. — 

Зрештою я ріс у твор-
чій атмосфері. Мої 
батьки добре малю-
ють. Тато — лікар, 
але також різьбить, 
мама — вчитель фор-
тепіано, тож в дитин-
стві я засинав під Моцарта і Бетхо-
вена. Батьки мене завжди дуже під-
тримували, перші слова віри в мою 
справу були від них.

Ювелірною справою займається 
вже понад сім років. Коли починав ро-
боту, то мав лише плоскогубці, мало 
матеріалу, але багато бажання. Зреш-
тою те, що не було необхідних інстру-
ментів спонукнуло вигадувати різні 
способи: так виникла ідея замість 
спаювати — склепувати. У ході роз-
витку результат склепування став ще 
й композиційно-декоративним еле-

ментом у роботах. Саме 
воно і поєднання трьох 
кольорів — стиль, за яким 
можна впізнати вироби 
Николи Андрусяка.

— В Україні я не ба-
чив такого стилю, хоча 
в світовій практиці 
є щось схоже, але інші 
композиційні напрями. 
Та завжди кажу, що це 
все не моє, а мною чи че-
рез мене. У своїх роботах 

прагну позбавити давні традиційні 
вироби музейності, „витягнути“ ав-
тентичну тему і передати її через 
матеріал.

Свої роботи Никола називає син-
тезом візерункової композиційної 
тематики Гуцульщини, символіки 
Трипілля і власних фантазій.

— Найбільше люблю роботи, 
які виникли спонтанно. Вони най-
цікавіші і найбільш прогресивні. 
Бо ескізи — скільки б не обдумував, 
а завжди є що переробляти. Були пе-
ріоди, коли працював по 12 — 28 го-
дин. Якщо не творю день-два, то не 
можу нормально функціонувати. Від 

повсякдення втікаю до роботи. Зараз 
найбільше мене підтримує моя дру-
жина (художник-графік, ілюстра-
тор). Саме вона — мій найперший 
критик, партнер і порадник, — на-
голосив мій співрозмовник.

Никола захоплюється робота-
ми косівських ювелірів, які мають 
власний стиль, — не заполірова-
ний, а живий, рваний, передає суть 
металу, а не його блиск. Серед май-
стрів найбільше подобаються робо-
ти Мирослава Вінтонюка, Руслана 
Гарматюка.

На жаль, за словами митця, 
в Україні мало інформації про юве-
лірне ковальство. Бо в нас дуже по-
ширена маскультура: „інколи таке 
враження, що ще в радянські часи як 
„накатали“ ескізи, то досі за ними 
працюють. Зрештою нема й по-
купця“. Хоча все-таки поступово 
культура росте, особливо помітні 
зміни смаків у молодого покоління, 
яке прагне відрізнятися. Також ми-
тець переконаний, що Україна має 
всі шанси зробити культурну рево-
люцію, бо на відміну від Європи не 
втратила своєї натуральності, а нав-
паки, доповнила сучасними техно-
логіями.

— Вважаю, що чим більше даєш, 
то більше отримуєш, — це мій життє-
вий принцип. Мрію багато, маю чи-
мало ідей: хотів би створити творчий 
осередок, де могли б знайомитися 
митці; у своєму селі створив би в ді-
довій хаті художню школу для дітей; 
хочу мати власну майстерню, де пра-
цювали б і навчалися люди, — поді-
лився заповітним коваль-ювелір.

Наталія ПАВЛИШИН

КУЛЬТУРА



ч. 39-40 [2919-2920]
28 грудня 2015 — 29 січня 2016 21КУЛЬТУРА

коротко

21 грудня Олеський замок від-
святкував 40-річчя від часу 
свого відкриття і створення 
в ньому музею. Програма святко-
вих заходів складалася з презен-
тацій наукового збірника ЛНГМ 
і двох експозицій — виставки 
фотографії „Хроніка відроджен-
ня замку. Фотоматеріали з архіву 
Бориса Возницького“ та вистав-
ки „Фарфор і фаянс в інтер’єрі 
ХVІІІ — поч. ХХ ст. зі збірки Олесь-
кого замку“.

Після трирічної перерви „Піккар-
дійська терція“ дасть 11 січня 
на сцені львівської Опери два 
сольні концерти. Попередні роки 
піккардійці віддавали музичні 
борги всім іншим регіонам Украї-
ни та й сольний концерт у рідному 
місті, вважали вони, мав обов’яз-
ково бути зі свіжим, новим, ціка-
вим і різноманітним репертуаром. 
Якраз назбиралося багато нових 
пісень — „Лети“, „Панно“, „Джен-
ні“, „Сади“. Не обійдуться сольні 
концерти гурту (о 18.00 і 20.00) 
і без хітів, прозвучать як народні 
колядки, так і авторські новоріч-
но-різдвяні пісні.

Премію есеїстики імені Юрія 
Шевельова цього року отримав 
критик Олександр Бойченко за 
книгу „Більше/Менше“. Перши-
ми лауреатами премії у 2013 році 
були Андрій Портнов і Тарас 
Прохасько, у 2014-му — Кость Мо-
скалець. Цього року номінантами, 
окрім Бойченка, були Володимир 
Єрмоленко із книгою „Далекі 
близькі. Есеї з філософії та літе-
ратури“, а також Василь Махно із 
книгою „Ровер“.

12 січня у межах щорічного про-
екту „Різдво в Опері“ відбудеть-
ся сольний концерт співачки 
Оксани Мухи. Це буде вечір 
наскрізь український, сповнений 
приємних моментів, домашнього 
затишку і теплої родинної, сімей-
ної атмосфери. Гостями концер-
ту стануть солісти знаменитої 
чоловічої хорової капели „Дуда-
рик“ і учасники вокально-хорео-
графічного ансамблю „Веселі 
черевички“, а увесь виступ співач-
ку супроводжуватиме „Різдвяна 
оркестра“. Прозвучать народні 
пісні, колядки, щедрівки й автор-
ські пісні в цікавому аранжуванні.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Велика доза різдвяного 
натхнення
Щоб відчути смак і запах Різд-

ва, яке вже не за засніженими 
горами, достатньо пройтися цен-
тром міста. А ось щоб душа воз-
радувалась, рекомендуємо зайти 
в „Зелену канапу“ — у затишній 
галереї на вул. Вірменській, 7 уже 
є своя делікатна шопка і ще бага-
то інших мистецьких експонатів, 
так чи інак дотичних до свята.

Традиція у новорічно-різдвяний 
період збирати в одних стінах тво-
ри кількох десятків українських ху-
дожників має вже дев’ять років. Вона 
неперервна й учасників виставки 
щороку більше — цьогоріч у ній 
взяло участь 42 митці, як ось відомі 
живописці Михайло Демцю, в якого 
„Різдвяні свята. Марічка“ наповне-
ні рожевим рум’янцем від морозу, 
Сергій Міхновський з його мозаїч-
но-аплікаційним „Зимовим містом“, 
Анна Атоян з помаранчевими „Гаря-
чими вітаннями“, поданими на деку-
пажній дошці. До художніх полотен 
пасують і скульптурні речі: кераміст 
Ольга Пильник виставила цукернич-
ки „Ангелята і ялинки“, схожі на пор-
целянові статуетки, Олена Позовіко-
ва доповнила виставковий інтер’єр 
світлом від світильника „Сніжинка“, 
зробленим у формі об’ємної сніжин-
ки. Тепла додають і текстильні речі — 
ляльки Інни Івасюк та Марічки Пару-
ти, текстильна шопка за мотивами го-
белену Е. Берн-Джонса „Поклоніння 
волхвів“ від театральних художників 

Дарії Зав’ялової, Олени Зотової та 
Віоліни Даренської. Особливу увагу 
привертає кінетична скульптура Іго-
ря Ярошенка „Жонглер“ — дерев’яна 
фігура безперервно рухається й ніби 
справді підкидає вгору круги. У все це 
кольорове розмаїття вписалася і гра-
фіка авторства Романа Романишина 
та Павла Дмитерка.

Директор галереї Олеся Дома-
радзька переконана, що відвідувачі, 
завітавши до 10 січня на різдвяну ви-
ставку, отримають естетичну насоло-
ду й створять собі святковий настрій.

Наталя ЯЦЕНКО
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новий стиль музики

Прилетіли й загуділи!
У грудні в Львівській копальні кави відбувся концерт львівського гур-

ту „Хрущі“. У ньому грають двоє випускників Політехніки, зокрема, 
Михайло Голобородько (ІКНІ) та Антоній Мельник (ІКНІ), який відо-
мий ще й своєю участю в театрі-студії „Хочу“. Тож „Аудиторія“ не могла 
не взяти в учасників інтерв’ю та поцікавитися планами музикантів на 
майбутнє.

Цей гурт співає і „гуде“ вже рік. Саме 
таку дату й святкували музиканти на 
концерті. А почалося все торік на 
фестивальному майданчику „Голос 
„Дзвона“ (на підтримку журналу 
„Дзвін“. — Авт.).

Після того композиція „Мішаня, 
нема WiFi“, на яку вони зняли відео 
на львівській площі Ринок, набрала 
сотні переглядів у соцмережах і при-
несла музикантам славу у стилі „як-
кі-шансоньєро“.

Отож, четверо людей із зовсім 
різними професіями вирішили грати 
далі. Власне, кожен з них давно про 
щось таке мріяв, але, як то кажуть, на 
все свій час. Для народження „Хру-
щів“ він настав.

Крім обох політехніків у гурт 
прийшла ще солістка Інна Лихо-
вид — акторка Львівського драма-
тичного театру ім. Лесі Українки, 
та барабанщик Станіслав Кирилов, 
поліграфіст за фахом, який до того 
вже грав у кількох музичних групах. 
Антоній та Михайло, які зараз пра-

цюють програмістами, принесли всі 
улюблені інструменти, наприклад, 
клавішні, сопілку, а також духові. 
Антоній взяв до рук гітару, щоб ра-
зом з іншими співати, підігруючи. 
Михайло ж заслужив собі ймення 
людини-оркестра. Як кажуть самі 
учасники, вони дуже люблять погу-
діти-поспівати, тому й назвали себе 
„Хрущами“. Повна назва гурту — 
„Садок вишневий коло хати, хрущі 
над вишнями гудуть, плугатарі з плу-
гами йдуть“, жартують музиканти.

Усі їхні пісні — авторські. Каве-
рів колектив не грає. Тексти пишуть 
усі учасники гурту на різноманітну 
тематику. До слова, в арсеналі гурту 
є незвичні інструменти — амери-
канський казу, латиноамериканські 
ударні, які учасники привозять з по-
дорожей.

Яскравий дебют „Хрущі“ продов-
жили участю у різноманітних захо-
дах і фестивалях. За рік, крім вулиць 
міста, де нині популярно презенту-
вати свою творчість (європейський 

стиль „сингер-сонграйтер“, 
коли відомі музиканти ви-
ступають просто неба для 
перехожих. — Авт.), „Хрущі“ 
відгуділи на фестивалі „Вуд-
сток“ у Свіржі, на сцені біля 
пам’ятника Т. Шевченку на 
підтримку АТО, на сцені біля 
Оперного до Дня Конститу-
ції, у Білій Церкві, в Коломиї, 
у львівському Музеї ім. І. Тру-
ша, на конференції для ІТ-фа-
хівців та на благодійному 
ІТ-вечорі до Миколая, в клу-
бі „GAS STATION“ у Львові, 
у „Дзизі“ на презентації сво-
го альбому, на поетичному 
вечорі у кав’ярні „Штука“, де 
презентували збірку віршів 
солістки Інни, та набули чи-
мало шанувальників.

„Хрущі“ також всіляко 
намагаються підтримува-
ти патріотичні ідеї у своїй 
творчості. У хлопців навіть 
є пісня „Моя земля“, напи-

сана в Сан-Франциско, про тугу за 
Батьківщиною.

Зараз вони мають у своєму до-
робку промоційний міні-альбом, 
записаний у студії. Він об’єднує чо-
тири записи в акустичному форма-
ті і називається „Тут живуть люди“. 
Власне, самі музиканти виступають 
мовби казкарями-спостерігачами 
життя, вони співають про те, що хви-
лює так звану «маленьку» людину, не 
обов’язково — іменитого посадовця, 
чи чиновника всіх мастей. Можливо, 
саме тому їхня творчість знаходить 
так багато відгуків у серцях людей.

„Тут живуть люди. Живуть, жили 
і будуть жити, незважаючи на систе-
ми, правителів, завойовників. Ма-
ленька людина зі своїми великими 
проблемами. З бунтівною рисою хо-
тіти більшого, боротися за своє і за-
хищати інших. З природною спро-
можністю переживати емоції, люби-
ти і не любити, сміятися над самим 
собою і плакати від смутку, ховатися 
в собі і відкриватися для світу, диву-
ватися прекрасному і самому бути 
тим прекрасним, яке надихає і дає 
крила, тягнутися до сонця і самому 
дарувати світло для інших. Людина, 
життя якої є найбільша цінність, а її 
любов — найбільше почуття. Люди-
на — як центр всесвіту, як все світ“, — 
такий маніфест у музикантів.

Квартет виконує також чимало 
співаної поезії, але є в них і акустич-
ний рок, і регі та блюз. Слухаєш їх — 
і занурюєшся у добру та веселу ат-
мосферу, де навіть проблеми мають 
відтінок казки із щасливим кінцем.

„Колись грали просто для себе, 
в колі друзів, співали чужі пісні. Потім 
вирішили, чому б не заспівати свої…“, 
— згадує Михайло Голобородько.

Що цікаво, співають із чотирьох 
учасників аж троє. „Хрущі“ також за-
значають, що деякі пісні співають на 
тексти друзів, якщо текст хороший.

Зараз у них уже є два кліпи — „Під 
музику дощу“ та „Скоро Різдво“. На-
ступного року планують записати 
повноцінний альбом.

— Чого побажаєте студентам Полі-
техніки в новому році?
— Зичимо гармонії і знайти себе 
в житті, своє покликання.

Розмовляла Софія МАТВІЇВ
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універсіади

Ті, що попереду

Завершились змагання у межах універсіад України, Львів-
щини й вишу, і за їхніми результатами Політехніка 

й політехніки — фаворити.

Особливо вдало виступили студен-
ти-спортсмени в настільному тенісі 
під час Універсіади Львівщини на-
прикінці листопада. Це Олександр 

Тимофеєв (м.с., ІГДГ, в особистих 
змаганнях та у парі з М.Кістечко — 
ІІ місце, а у змішаній парі з І.Мо-
цик — І місце), Ростислав Білий (м.с., 

ІНЕМ, в особистих змаганнях — ІІІ 
місце), Михайло Кістечко (к.м.с., 
ІІМТ), Роман Марків (к.м.с., ІГСН), 
Віталій Білокінь (к.м.с., ІНЕМ) та 
Ірина Моцик (м.с.м.к., ІНЕМ, в осо-
бистих змаганнях і в парі з Р. Кур-
довою — І місце), Ольга Устай (м.с., 
ІНЕМ), Роксолана Курдова (м.с., 
ІГСН, в особистих змаганнях — ІІІ 
місце), Олександра Гайдей (м.с., 
ІКНІ), Ірина Підлипна (м.с., ІГСН). 
11 грудня відбулась Універсіада По-
літехніки з настільного тенісу се-
ред інститутів, у ній взяло участь 
14 команд. Місця розподілились так: 
ІНЕМ — І місце, ІГСН — ІІ, ІІМТ — 
ІІІ. Крім цього, збірна жіноча коман-
да Політехніки є чемпіоном України 
серед клубних команд суперліги.

За підсумками ХІІ літньої Універ-
сіади України 2015 року серед команд 
ВНЗ ІІІ категорії Львівська політех-
ніка, набравши 3588,9 очок і випе-
редивши НТУУ „ХПІ“, НУ „Одеська 
юридична академія“ та НТУУ „КПІ“, 
посіла перше місце. 

шахові змагання

Перемоги й поразки дітей і чемпіонів
У Львові 14 грудня завершилися чемпіонати України з класичних 

шахів серед чоловіків і жінок. У їх межах в актовій залі головного 
корпусу Львівської політехніки відбувся сеанс одночасної гри дітей 
з львівськими гросмейстерами, а опісля — церемонія закриття турні-
рів та нагородження нових чемпіонів.

Сеанс одночасної гри дітей з грос-
мейстерами проходив у Політехніці 
вже вдруге. За словами організатора 
чемпіонату України з шахів Наза-
ра Фірмана, така гра стала для дітей 
дуже хорошою нагодою потренува-
тися з професіоналами та випробу-
вати свої сили.

Львівська обласна шахова феде-
рація і управління молоді, сім’ї та 
спорту Львівської міської ради че-
рез тиждень у готелі „Вольтер“ ор-
ганізували „Шкільну лігу з шахів“ — 
відкриту першість серед школярів 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Для участі в грі 21 і 22 грудня за-
реєструвалось приблизно 400 дітей 
різного віку і з різних міст. Велику 
частину учасників заходу становили 
діти, які займаються у безкоштовних 
шахових гуртках Львова. 

Щодо нових чемпіонів, то перші 
місця у чоловіків розділили Андрій 
Волокитін та Мартин Кравців (оби-

два — Львів), а також Захар Єфименко 
з Мукачевого. Чемпіоном же, за додат-
ковими показниками, став Волокитін. 
Андрій серед трьох призерів у своїх 
партіях був особливо наполегливим, 
навіть граючи чорними, прагнув пе-
ремоги і тричі її здобув. Звання чем-
піона країни Волокитін отримав ще 
2004 року, тоді ж у складі збірної став 
переможцем шахової Олімпіади. Але 
згодом його рейтинг знизився, тож 
є сподівання, що повернення титулу 
означатиме для шахіста новий виток 
успіхів.

У чоловічому турнірі виступила 
і чемпіонка світу Марія Музичук. Ді-
вчина грала доволі непогано, але оби-
дві партії програла — їх вирішили за-
секретити для світової громадськості.

У жінок несподівано чемпіон-
кою України стала 20-річна Анаста-
сія Рахмангулова із Миколаєва, яка 
влітку вже здобула титул чемпіон-
ки з бліцу. Хоч почала вона турнір 

із поразки від львів’янки Мирослави 
Грабінської, та поступово набрала 
високий темп. Рахмангулова на фі-
ніші випередила на півочка Ольгу 
Калініну (Тернопіль) та Юлію Ось-
мак (Київ). У підсумку вона набрала 
6,5 очок з 9-ти можливих. Друге та 
третє місця, відповідно, посіли Оль-
га Калініна та Юлія Осьмак — у кож-
ної по 6 очок. Після цього турніру 
Рахмангулова й Осьмак отримають 
титули міжнародного гросмейстера.

Усіх фіналістів було нагороджено 
грошовими відзнаками, картинами, 
а призерів — ще й кубками.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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здоровий спосіб життя

2016 рік: замість виправдань — дії!

Почну з понеділка, з нового року, нового місяця — час для змін 
часто відкладаємо на потім. І ось знову на календарі 1 січня. 

Після пізнього новорічного застілля якнайменше хочеться дума-
ти про спортивні звитяги, ну а потім — знову понеділок, новий 
місяць, новий рік… Чи можна якось вийти із зачарованого кола 
прокрастинації?

Початки початків
Той, хто любить усе планувати, не 
здатен почати вести здоровий спо-
сіб життя, не уклавши спочатку до-
кладного плану. Це правильно, та, 
як завжди, є одне „але“ — захопив-
шись плануванням і захотівши ро-
бити все і відразу, ви можете так ні-
коли нічого й не почати. Зупиніться 
і згадайте добре відомий принцип 
„їсти слона по частинах“ — і за-
мість ранкових пробіжок почніть із 
довгих вечірніх прогулянок, а там 
і біг додасться. Потім — абонемент 
на фітнес, у спортзал чи басейн 
(не разове захоплення, бо наперед 
оплачені заняття дадуть змогу не 
кинути розпочате, тому що ниють 
м’язи чи надворі падає дощ). Про-
буйте, прислухайтеся до себе — що 
вам подобається, а що ні, чи можна 
збільшувати навантаження. Зреш-
тою — міняйте вид спорту, запи-
суйтесь на індивідуальні заняття, 
на яких тренер вам розповість, що 
ви вже можете робити, а з чим варто 
зачекати, щоб не відохотити себе 
і знову не відкласти розпочате „до 
понеділка“.

Як змусити себе почати діяти? 
„Мені вистачило одного погляду на 
себе збоку в купальнику — я побігла 
записуватися в спортклуб, — чита-
ємо в одному з блогів про здоровий 
спосіб життя. — Комусь потрібен 
дружній стусан, а когось змусити 
задуматися можуть тільки пробле-
ми зі здоров’ям. У будь-якому разі 
варіант „я така, яка є, і люблю себе 
такою“ є лише відмазкою ледачого. 
Адже насправді заняття спортом 
і корисні, смачні страви дають нам 
масу позитиву, енергії і, можливо, 
нових цікавих знайомих“.

Рік не Свині, а Мавпи
Усе починається з холодильника. 
Якщо на його поличках лежать со-
сиски, ковбаси, паштети, пляшки зі 
солодкою водичкою, майонез і кет-

чуп, то — ням-ням, однак, тільки 
для смакових рецепторів, а не для 
організму загалом. Щоб перейти 
на здорове харчування, необхідно 
здійснити крамольно-героїчний 
вчинок — очистити холодильник від 
цього всього! Натомість заповнити 
його овочами й фруктами. Не спо-
кушає? Перегляньте яскраві фото 
в інтернеті, де соковиті оранжеві 
апельсини, морква, гарбуз, а є ще 
й натуральні ласощі, солодкі — су-
хофрукти. Одну з таких картинок 
можна приліпити магнітиком на 

холодильник, а поряд — влучну мо-
тивуючу цитату авторитетного гуру 
або зображення стрункої моделі, на 
яку ви хотіли б у майбутньому стати 
схожою.

У переході на новий раціон 
є дві проблеми: перша — що з ово-
чів-фруктів приготувати, щоб 
і смачно було, і насититись, дру-
га — домашнє оточення, яке часто 
вважає, що ліпше знає, як вам слід 
жити, що споживати і як мисли-
ти, навіть якщо саме страждає від 
зайвої ваги і всіляких недугів. Не-
крохмалисті овочі й запечене пісне 
м’ясо (не ковбаса, від якої верне носа 
кіт), на десерт — не шматок жирно-
го торта, а фруктовий салат (хто 
має Дарії Цвєк „Солодке печиво“, 
знайде в ній рецепт і його) — вибір 
корисних страв немалий, особливо 

багатий на гастрономічні варіанти 
інтернет. Страх бути голодним не 
має під собою вагомих підстав, бо 
насправді почуття ситості залежить 
не від калорійності їжі, а від наших 
очікувань. Підтвердив цю істину 
експеримент, відомий під назвою 
„Розум проти молочного коктей-
лю“. Під час нього людям давали два 
коктейлі, з яких один начебто був 
висококалорійний і мав відповідну 
назву на склянці, а другий — низь-
кокалорійний „Легкий шейк“. Усі 
учасники експерименту відзначи-
ли, що перший напій дав їм відчут-
тя ситості, а після другого хотілося 
з’їсти ще щось. Насправді обидва 
коктейлі були ідентичні! Щодо не-
толерантних ближніх, то перевчати 
їх, ображатися на них нема сенсу — 
результати вашого здорового спо-
собу життя будуть промовистіши-
ми від будь-яких суперечок. І хто 
зна, може, ті, хто раніше робили 
від подиву круглі очі, захочуть вас 
наслідувати, тобто мавпувати. До 
речі, про мавп. У природі основа їх 
раціону — листя й фрукти. І лише 
коли вибір їжі мізерний, у рот по-
трапляє все, що вдасться знайти.

Пряники і тільки пряники
Щоб звичка займатися спортом, 
харчуватися правильно і т. ін. за-
кріпилась, потрібно себе хвалити. 
Зробили зранку зарядку — моло-
дець, заправили салат не майоне-

зом, а хоча б сметаною — супер, ляг-
ли скоріше спати — чудово. Так собі 
і скажіть. Збились знову на манів-
ці? Буває, ніхто не застрахований, 
зрештою, це привід прислухатись 
до себе ліпше й зрозуміти, чи справ-
ді йдеться про лінь (деякі психологи 
заперечують її наявність), якщо не 
встали зранку бігати, чи, може, ви 
перевтомлені і неорганізовані або 
чітко не бачите, для чого воно вам 
потрібно. Хочеться, як ми деколи 
жартуємо в редакції, „хімії“? А може, 
насправді є брак позитивних емоцій 
і потреба позбутися тривоги? З’ясуй-
те це все через самоаналіз і далі дійте 
згідно з висновками. Але при цьому, 
як кажуть китайці, будьте гнучкі як 
вода. Успіхів вам у післяноворічних 
починаннях!

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
2. Дванадцять місяців. 4. Сніп на почесному 
місці під час Різдва в українській хаті. 7. Вода 
у твердому стані. 8. Штат на Заході США. 
9. Остання цариця Єгипту, дружина Марка 
Антонія, коханка Юлія Цезаря. 11. Розді-
ловий знак. 12. Ігумен римо-католицько-
го чоловічого монастиря. 14. Передача 
м’яча партнерові по команді. 16. Одна 
із складових частин обіду, сніданку; 
їжа. 18. У давніх греків — глиняна 
посудина для вина, олії зі звуже-
ним дном, вузьким горлом і двома 
ручками. 20. Король у В. Шекспі-
ра. 23. Одна з релігій сучасної 
Індії, в основі якої вчення про 
перевтілення душ. 24. Перерва 
між діями вистави. 25. Виліт 
м’яча за межі поля у футбо-
лі. 29. Давньогрецька боги-
ня місяця. 31. Місто в цен-
тральній частині Франції. 
33. Точка небесної сфе-
ри, протилежна зеніту. 
34. Неприємне почуття, 
що залишається в душі 
після якоїсь розмо-
ви, події. 35. Сплете-
не волосся. 36. Вітер 
у тропічних широ-
тах, здебільшого над 
океа ном. 38. Чарів-
ниця, здатна тво-
рити чудеса у за-
хідноєвропейських 
міфах. 40. Вимер-
лий нелітаючий 
птах. 41. Схід 
у мореплавстві 
та метеорології. 
42. Острів, на 
якому стоїть сто-
лиця Індонезії. 
44. Жандарм в Італії. 47. Прізвище україн-
ського письменника, автора повісті „Жовтий 
князь“. 49. Лісова ягода чорно-сизого кольору, що росте 
на колючих кущах. 50. У Котляревського цей бог вітру 
подався на весілля. 51. Озеро у США і Канаді. 53. Великий 
сосновий ліс. 56. Спортивний прилад у важкій атлетиці. 
58. Другий академічний ступінь, після бакалавра. 60. Опе-
ра Дж. Верді. 62. Скринька, в яку опускають виборчі бю-
летені під час голосування. 63. Держава в Африці зі сто-
лицею Аккра. 64. Законсервована зелена маса кукурудзи, 
соняшника та інших культур для корму свійським тва-
ринам. 65. Новела Проспера Меріме про работоргівлю. 
66. Держава в Азії. 67. Футбол, бокс, теніс, регбі.
Вертикально:
1. Роман англійської письменниці Е. Л. Войніч. 2. Одне 
з найбільших християнських свят. 3. Скорочення у тек-
сті, музичному творі. 5. Швидкісний спуск спеціальною 
трасою з гір на лижах. 6. Столиця Хорватії. 10. Глава 

католицької церкви. 11. Домашня тварина, що 
ловить мишей. 13. Частина змагання, конкурсу. 

14. Дерево першості. 15. Марка українського 
пива. 17. Брат Рема. 19. Музично-драматичний 

твір, призначений для виконання в театрі. 
21. Хвороба топ-моделей. 22. Політика, 

спрямована на економічне й політичне 
поневолення інших країн, розширення 

сфер впливу, захоплення чужих тери-
торій. 26. Найвищий виконавчий орган 
державної влади. 27. Посудина, в яку 

клали нутрощі померлого після баль-
замування у Стародавньому Єгипті. 
28. „Тарілка“ свині. 30. Рослина чи 

тварина, поширена тільки у пев-
ній місцевості. 32. Пристрій для 
визначення місцеперебування 
різних об’єктів за допомогою 

відбитих від них електромаг-
нітних хвиль. 37. Місто-рай-
центр Львівської області. 
39. Зародок тварини і лю-
дини. 43. Теократична дер-
жава, розміщена в Римі. 
45. Індивідуальна стрі-
лецька зброя. 46. Забо-
рона державою ввозити 
або вивозити певні то-
вари, цінності, валюту. 
48. Гараж для літаків. 
49. Відзнака, почесна 
нагорода. 51. Одини-
ця роботи та енергії. 
52. Умовне позна-
чення невідомої 
особи, яку не ба-
жано називати. 
54. Річка у Львів-
с ь к і й  о б л а с т і , 
п р а в а  п р и т о к а 
Дністра. 55. У Фе-
німора Купера син 
Чингачгука, ос-

таннього з могікан. 57. Національний герой 
чеського народу, ідеолог Реформації в Чехії. 

59. Кінцева стадія розвитку комах. 61. Одне із сузір’їв 
зодіаку.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J

— Ну, і що ви з Назаром вирішили стосовно Нового року?
— Ми вирішили — нехай настає.

J J J

— Я цей Новий рік зустрічав на Гаваях: довкола загорілі 
дівчата, море, пляжі.
— А я в Індії верхи на слоні: тепло, фрукти, привітні 
жінки.
— А я Новий рік зустрічав разом з вами удома на кухні, 
тільки значно менше випив спиртного ніж ви!
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Інститут енергетики та систем керування Національного університету 
„Львівська політехніка“ з глибоким сумом повідомляє, що на 85-му році життя 
відійшов у вічність учений в галузі електромеханіки, багаторічний член 
спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 
„Електричні системи і комплекси“ в нашому університеті д.т.н., професор

Ростислав Павлович Герасим’як.

Висловлюємо щирі співчуття дружині і рідним покійного, а також усім 
колегам з Одеського національного технічного університету.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:

диплом ВК № 36019542, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кизими Андрія Михайловича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Жидуна Василя Івановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Барінової Юлії-Ярини Станіславівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Мельник Юлії Олегівни;
студентський квиток № 08930567, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Клубука Андрія Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Саврука Сергія Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Маштакова Дмитра Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сищук Ольги Олександрівни;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Грибик Марти Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Мулярчук Оксани Олександрівни;
залікову книжку № 13.15.066, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Сліпецького Марка Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Боднар Оксани Віталіївни;
залікову книжку № 1403156, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Дюга Сергія Сергійовича;
студентський квиток № 9899757, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чигін Євгенії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Задерецької Анни-Марії Анатоліївни; 
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Карпюк Ірини Станіславівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лесюк Тетяни Олегівни.

святкові заходи

Різдво, яке об’єднає

Цього року у нашому 
місті пройдуть новоріч-

ні та різдвяні святкування 
під гаслом „Різдво єднає 
у Львові“.

Розпочалися заходи 18 грудня 
відкриттям новорічної ялинки 
перед Оперним театром, яка ся-
гає майже 20 м у висоту. Ялинку 
прикрасили дерев’яними іграш-
ками, які минулоріч виготови-
ли в школі ім. О. Новаківського, 
а також новими дерев’яними зі-
рочками, пташками, ялинками, 
розмальованими у синьо-жовті 
кольори. Особ ливістю цьогоріч-
ного відкриття стало світлове 
3 D-шоу, виступ музичного колек-
тиву „Курбаси“, а ще привітання 
від найкращих читачів бібліотек 

Львова. Також у цей день відкрили 
Різдвяний ярмарок.

Найбільше святкових заходів, 
звичайно, відбуватиметься вже 
на Різдво. Так, 6 січня на пло-
щі перед Гарнізонним храмом 
Свв. Петра і Павла встановлять 
Різдвяний Дідух. Два дні, 7–8 січ-
ня на сцені біля Львівської опери 
відбуватимуться різдвяні містерії 
„100 вертепів“. Упродовж п’яти 
днів від 7 січня львів’яни та гості 
міста зможуть посмакувати пам-
пухами на традиційному Святі 
Пампуха, а 8 січня пройтися свят-
ковою ходою разом зі звіздарями.

Завершенням святкових 
дійств стане фестиваль колядок 
„Велика коляда“, який пройде 
в Гарнізонному храмі Свв. Петра 
та Павла 28– 29 січня.

НОВИНКИ 
Р. А. Бурачок, М. М. Кли-
маш, Б. В. Коваль
Телекомунікаційні 
системи переда-
вання інформації. 
Методи кодування
Навчальний посібник.

Розглянуто питання ор-
ганізації систем переда-
вання даних та методів 

кодування і декодування двійкової інформа-
ції. Опис принципів побудови типових двій-
кових кодів та їх характеристики. Для най-
частіше використовуваних на практиці кодів 
наведено структурні схеми кодерів і декодерів 
та алгоритми їхньої роботи.
Для студентів напрямів „Телекомунікації“, „Ін-
формаційні мережі зв’язку“.

Л. Бордюк
Переклад як між-
культурна комуні-
кація: англійська 
↔ українська 
мови / Translation 
as Intercultural 
Communication: 
English ↔ Ukrainian
Навчальний посібник.

Призначено для розвитку навичок та умінь 
письмового та усного перекладу. Особливу 
увагу звернуто на міжкультурну природу пе-
рекладу та його прагматичну спрямованість. 
Розглянуто міжкультурні паралелі та конкрет-
ні приклади перекладу автентичних текстів із 
різних галузей знання.
Для студентів, що вивчають курс теорії та 
практики перекладу.

В. Яворський, К. Бла-
жівський
Історія хімічної, 
хіміко-технологіч-
ної освіти і науки 
у Львівській політех-
ніці (1844 — 1991)
Монографія. 2-ге вид., 
доп. і доопрац.

На основі архівних мате-
ріалів, наявних публікацій та WEB-ресурсів 
висвітлено передумови виникнення хімічної 
освіти у політехніці, відображено заснуван-
ня, становлення та розвиток окремих кафедр 
і факультетів хімічного профілю за майже 
150-річний період. Наведено відомості про ор-
ганізаторів кафедр, керівників факультетів, 
їхню науково-педагогічну та іншу діяльність, 
внесок у розвиток країни. Зроблено спроби 
пояснити окремі епізоди, історію розвитку 
хімічної освіти і науки, висловити свою оцін-
ку та погляди на дальший розвиток освіти 
в Україні.

Більше інформації на сайті  
http://vlp.com.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 — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154138

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

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 Ірини ШУТКИ.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр  
опери та балету  
ім. С. Крушельницької
29 грудня — „Попелюшка“ (опера, 

прем’єра). 18.00.
30 грудня — „Попелюшка“ (опера, 

прем’єра). 12.00, „Лускунчик“ 
(балет). 18.00.

31 грудня, 3 січня — „Попелюшка“ 
(опера, прем’єра). 12.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
29 грудня, 8, 9, 10, 17, 19, 23 січня — 

„Різдвяна ніч “ (прем’єра). 18.00.
30 грудня, 5, 26 січня — „Безодня“. 18.00.
2 січня — „По щучому велінню“. 11.00, 

13.30, 16.00.
10, 17 січня — „Івасик Телесик“. 12.00.
12 січня — „Назар Стодоля“. 18.00.
15 січня — „Бог ся рождає “ (різдвяний 

концерт). 19.00.
16 січня — „Бог ся рождає “ (різдвяний 

концерт). 17.00.
20 січня — „Криза“. 18.00.
21 січня — „Циліндр“. 18.00.

22 січня — „Шаріка“. 18.00.
27 січня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.
28 січня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
29 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
30 січня — „Назар Стодоля“. 18.00.
31 січня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
8, 9, 15 січня — „Благодарний Еродій“. 

19.00.
10, 13 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
22 січня — „12 ніч“. 19.00.
23, 31 січня — „Так казав Заратустра“. 

19.00.
24, 29 січня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
30 січня — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна 

земля)“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
1, 2, 7, 8, 9 січня — „Коли ангели 

спускаються на землю“. 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00.

16, 23 січня — „За дверима“. 18.00.
24 січня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

30, 31 січня — „Він, вона, вікно, 
покійник“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
29 грудня — „Попелюшка“. 12.00.
30 грудня — „Русалонька“. 11.00, 15.00.
2, 17, 31 січня — „Маленька Баба-Яга“. 

12.00, 15.00.
3 січня — „Beautiful Карпати“. 12.00, 15.00.
5 січня — „Дюймовочка+“. 12.00.
8 січня — „О восьмій вечора на 

Ковчезі“. 12.00, 15.00.
9 січня — „Троє поросят“. 12.00, 15.00.
10 січня — „Зоряний хлопчик“. 12.00, 

15.00.
13, 14 січня — „Empty trash, або 

Спалюємо сміття“ (прем’єра). 18.00.
16 січня — „Русалонька“. 14.00, 

„Небезпечна гра“. 18.00.
23 січня — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00, 

„Оскар…“. 18.30.
24 січня — „Попелюшка“. 12.00, 

„Зерносховище“. 18.00.
26, 27, 29 січня — „Чєрєвічкі“. 14.00.
28 січня — „Чєрєвічкі“. 13.00, „Крила 

ангела“. 18.00.
30 січня — „Зайчик-хвалько“. 14.00, 

„Вільні метелики“. 18.00.

Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.
6 місяців — 53,28 грн.

12 місяців — 106,56 грн.

Пропонуємо передплатити 
освітній студентський 
 тижневик „Аудиторія“ 

через відділення „Укрпошти“

ПЕРЕДПЛАТА-2016

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  

35004

„АУДИТОРІЯ“ 
завжди зі мною
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