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Чи дбаємо ми про архітектурну
самобутність Львова?
Цьогоріч Мінкультури України не
передбачило коштів на віднов
лення, ремонт чи реставрацію
пам’яток архітектури Львова та
Львівщини. Захисники історичної спадщини пригадують, що
останній раз кошти виділяли,
коли Львів святкував 750-річчя.
За словами фахівців, ремонту
потребує значна частина істо
ричних споруд міста. Архітектори
як приклад наводять театр
ім. М. Заньковецької, на ремонт
якого немає грошей. Захисники
старовинної спадщини випрошують фінансування на реставрацію
будівлі ледь не по копійці, а двері
та вікна театру ремонтували за
кошт іноземців. Ще одна небезпека, яка нависла над будівлею
театру, — приватизація окремих
приміщень (це поліфункціональна споруда: театр і житловий
будинок): деякі мешканці замінюють автентичні вікна на пластикові. Таких випадків чимало, тож
міські посадовці зробили крок
задля збереження серцевини
Львова — відповідальність за
встановлення металопластикових вікон в історичних спорудах
поклали на підприємців. За не автентичне вікно штрафуватимуть
не лише власників помешкання,
як це було раніше, але й фірми,
які їх їм продають і встановлюють. Для власників компаній
штраф сягає 170 тис. грн., а для
мешканців, які в такий спосіб
руйнують фасади, стягнення
збільшили до 2,5 тисяч. Це спонукатиме львів’ян дбати про
історичне обличчя міста.
Особливо у центральній частині
в поганому стані скульптурний
декор та ліпнина. Сьогодні врятувати історичні будівлі можуть
лише меценати. Бо з місцевої
скарбниці на опіку над старовиною виділять лише 270 тис. грн.
Архітектори наголошують, що дуже
важливо не робити тривалих пе
рерв під час реставрації споруд.
Тож було б добре, якби хоч один
відсоток від бюджету держави
призначався на фінансування
об’єктів культурної спадщини,
котрі є під охороною ЮНЕСКО.
Продовження теми на с. 12.

Анна Поліщук, студентка першого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Давнина і сучасність в архітектурі
несумісні“
Львів має чим захоплювати, тож треба зберігати його особливість — реставрувати пам’ятки, дотримуючись їхнього стилю.
Страшенно не подобається, коли люди змішують давній стиль
в архітектурі зі сучасними забудовами чи певними елементами,
як-от пластикові вікна чи кольорові стіни біля магазинів.
Степан Бодух, лаборант кафедри реставрації та реконструкції архі
тектурних комплексів Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Дисонанс у стилях — це катастрофа“
На мою думку, історичній частині найбільше шкодять дисонуючі за
висотністю та стилями забудови, які не гармоніюють із історичним
ареалом. Руйнування цінності, якою вирізняється Львів з-поміж
інших міст, не вартує прибутків, що надходять від тих чи інших
туристично-бізнесових забудов. Треба зберігати нашу історію, зведену з каменю, адже
Львів — місто-музей. Можна, за європейськими аналогами, впроваджувати торгововиставкові функції, не завдаючи шкоди пам’яткам. Загалом реставрації потребують
надзвичайно багато об’єктів. До прикладу, 19 навчальний корпус Політехніки на
вул. Князя Романа — чудова будівля, з величезною мистецькою цінністю.
Оксана Бінас, студентка першого курсу Інституту психології та
права Львівської політехніки:

„Треба постійно опікуватися пам’ятками“
Площа Ринок має особливий дух давнього міста. Подобається
готична церква Ольги та Єлизавети. На мою думку, загальний виг
ляд псує реклама. Ще більше збитків завдає вуличне мистецтво
графіті. Треба підтримувати і реставрувати історичну частину, бо
це наша історія. Кожен львів’янин мав би починати зі себе. Адже постійна підтримка
пам’яток потребує значно менших затрат, ніж тотальні реставрації.
Василина Лісович, студентка першого курсу Інституту гуманітарних
та соціальних наук Львівської політехніки:

„Мешканці центру руйнують місто“
Я ще мало знаю Львів, бо лише недавно тут. Мені надзвичайно
подобається центральна частина, зокрема Площа Ринок. Я не
помічала, щоб щось реставрували, хоч будинки старі. Думаю, що
найбільше руйнують стару частину самі мешканці. Збереження
цієї краси залежить від кожного зокрема.
Максим Яворський, студент першого курсу Інституту хімії та хіміч
них технологій Львівської політехніки:

„Бізнесмени думають лише про прибуток“
Мене захоплює краса Ратуші, Оперного, церкви Ольги і Єлизавети. Вважаю, що більшою мірою руйнують пам’ятки природні
умови: дощі, вітри, морози. Та, думаю, що міська влада виділяє
кошти на їхню реставрацію. Треба берегти пам’ятки нашого старого міста. Бізнесмени нерідко руйнують пам’ятки, бо дбають лише про свої гаманці.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[nota bene!]

ч. 2 (2802)
31 січня — 6 лютого 2013

візит

3

на часі

Світлина Тетяни Пасович

Ректор Юрій Бобало запросив
Анатолія Грищенка на Зимовий бал

П

еребуваючи з робочою поїздкою у Львівській області, 24 січня 2013 року віце-прем’єр-міністр
України Костянтин Грищенко завітав
до Львівської політехніки.

В актовій залі головного корпусу він
зустрівся зі студентами та викладачами. Чиновник високого рангу
вирішив ознайомитися з галузями,
ввіреними йому віднедавна. На його
думку, „участю у міжнародному науково-технічному співробітництві, європейських освітніх та дослідницьких
проектах, програмах студентських обмінів Львівська політехніка робить для
входження України у європейський
науково-технічний і гуманітарний

простір не менше,
аніж міністерство
закордонних справ
та інші відомства“.
Відповідаючи на
запитання, віце-пре
м’єр, зокрема, ска
зав, що підтримає
той проект закону
про вищу освіту,
який гарантуватиме вишам реальну
автономію, водночас
міст ит им е формулу відповідальності
ректорів та викладачів за якість освіти.
При цьому Костянтин
Грищенко не уточнив, законопроект чийого авторства
найбільше відповідає таким критеріям.
Він також додав, що задля забезпечення високої якості вищої освіти
МОНМС скорочуватиме кількість
вишів, тобто продовжуватиме процес, який уже розпочало. Зокрема,
й надалі об’єднуватимуть навчальні
заклади, які в одному регіоні надають
однакові освітні послуги.
На завершення зустрічі ректор
Юрій Бобало запросив Костянтина Грищенка на традиційний Зимовий благодійний бал, який відбудеться 9 лютого
у Львівській політехніці, та вручив диск
із записом минулорічного балу.

Вітаючи випускників із початком нового життя, Юрій Ярославович розповів
філософську і водночас жартівливу
притчу. Професор в аудиторії взяв
скляну банку і насипав у неї каміння.
Запитав студентів, чи банка повна.
„Так“, — відповіли вони. Тоді він насипав поміж каміння гороху. На аналогічне питання спудеї знову відповіли
ствердно. Коли професор насипав туди
піску, молоді люди знову, закивали,
що банка повна. Тоді професор налив
Закінчення на 5 с. →

Закінчення на 11 с. →

Тетяна ПАСОВИЧ

Хімікам побажали знайти
добру роботу
той час, як п’ятикурсники складають сесію, а молодші студенти
розпочали навчання, шестикурсники
прощаються зі Львівською політехнікою. Одними з перших дипломи
спеціалістів і магістрів одержали випускники Інституту хімії та хімічних
технологій.
Вручення дипломів хімікам завжди
вирізняється організованістю, впорядкованістю та родинною атмосферою. На урочистість 22 січня завітав
ректор університету Юрій Бобало.

або Про мовний
закон від опозиції
Чи потрібен українцям „мовний закон“? Казав Тацит, що більше законів,
то слабша держава. У нас їх понад
5 тисяч. Хіба це можуть осягнути
навіть правники? Маю підозру, що
„фабрика законотворення“, себто
Верховна Рада, радше покликана
зімітувати законотворчість, ніж
створити закон у дії. Найгірше, що
ця законотворча мізерія зазвичай
збиває з ніг найосновніший Закон — Конституцію. У Конституції
чітко виписаний державний статус
української мови. Для особливо
„обдарованих“ тлумачив цей статус
Конституційний Суд 1999 року. Хоч, як
на мене, це все одно, що тлумачити
природу листочка на дереві та ще
й довго доводити, що цей листочок
має право хилитатися на своєму
стовбурі. Така абсурдна законотворча
система „законів без дії“ — наслідок кризи державотворення і відсутности державного мислення так
званих управлінських „еліт“. А також
наслідок плебейського мислення
частини колонізованого українського
суспільства. На разі — це зачароване
коло. Сподіваюся, що незабаром
його розімкнемо, з огляду на потужні
тенденції зміни суспільної свідомости від об’єктности до суб’єктности,
від совковости до незалежности, від
псевдодемократичности до національного самоусвідомлення.
Як розцінювати на цьому тлі законотворчого абсурду проєкт Закону
України „Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні“ авторства відомого правника
Сергія Головатого та Оксани Сироїд
і суб’єктів законодавчої ініціятиви
народних депутатів України від опозиції В. Д. Бондаренка, А. Ю. Іллєнка,
М. В. Матіос, В. О. Наливайченка,
І. Д. Фаріон, В. О. Яворівського?
Як народження нової, певною
мірою деколонізованої, мовно-правової свідомости, а отже, яскравої
пам’ятки мовно-правової культури
і державотворення.
Зауважу спершу про контроверсійне. Як прихильниця радикального, себто европейського способу

вручення дипломів

У

Про мову як
форму влади
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модулі

коротко

Архітектурна фізика
студентам до вподоби

Т

оді як у більшості бакалаврів Національного
університету „Львівська
політехніка“ модульний тиждень розпочався
28 січня, „обрані“ — студенти напрямів „Менеджмент“ (1 курс, ІНЕМ),
„Транспортні технології
за видами“ (2 курс, ІІМТ)
та бакалаври всіх курсів
ІАРХ — уже потроху забувають за них, бо мали
їх з 21 січня, одразу після
канікул.
Світлина Катерини Гречин

Для студентів третього
курсу дизайну архітектурного середовища ІАРХ
аудиторія 315 головного
корпусу тимчасово стала
„епіцентром“, де вони
пишуть модулі. А що груп
є аж одинадцять, то у ній
відразу збираються бакалаври трьох груп. Модуль
[•] Віталій Квич: „Заздріть, дівчата, на один іспит
із курсу архітектурної фізиу мене стало менше!“
ки у них приймає доцент
кафедри архітектурних
конструкцій Геннадій Казаков. По- не доведеться йти на екзамен. Як
спілкуватися зі студентами і виклада- показує моя багатолітня практика,
чем вдається лише після закінчення всі студенти отримають добрі оцінмодуля. І неозброєним оком видно, ки. Я приємно вражений високим
що ним (модулем) задоволені і сту- рівнем знань цих дуже здібн их
денти, і викладач.
молодих людей, тому загальне
— Звичайно, таке взаєморозу- враження від модуля — позитивне
міння між нами склалося не відра- і вселяє оптимізм.
зу, — каже, усміхаючись, Геннадій
Має певні надії на модуль і студент
Вікторович. — В цьому потоці, третього курсу Віталій Квич:
здавалося спочатку, буде складно
— На першому курсі, коли ще
знайти підхід до кожного студента, не зовсім розумів суть свого фаху,
адже їх надзвичайно багато. Тому навчанню приділяв менше уваги.
свої лекції зі „сухими“ формулами Потім мені сподобалося працювати
поєднував із візуальною демонстра- зі середовищем, створювати свої процією прикладів кольорів, мозаїки екти, тож тепер щоразу намагаюся затощо, аби студенти побачили зв’язок робляти добрі оцінки на модулях. На
із реальністю, яка їх оточує. Тож уже канікулах відпочив хіба під час Святої
наприкінці завершення курсу лекцій вечері, решта часу вчився, креслив
ми врешті порозумілися: я почав від- два проекти. Фізику я люблю, добре
чувати зворотній зв’язок з аудиторі- її знаю, та все ж вчора готувався до
єю. Часом буває так, що на модулях модуля. І не даремно: нині успішно
більше стежиш за студентами, аби впорався із завданням. Сподіваюся,
вони не списували, а цього разу із сесію теж все буде добре. Правда,
вони були дуже відповідальні, за- хотілося б отримувати підвищену
цікавлені предметом, панував, я би стипендію, тому доведеться донавіть сказав, творчий дух. Оцінку ці класти зусиль до того, щоб бажання
студенти матимуть за розрахункову здійснилося.
роботу, за виконання лабораторних
і за модуль. Тож щасливчикам уже
Катерина ГРЕЧИН

Кафедра прикладної математики ІМФН
спільно з Microsoft Ukraine організову
ють для студентів Львівської політех
ніки конкурс додатків для Windows 8.
Щоб узяти участь, слід зареєструватись і отримати безкоштовний код
для реєстрації та інструкції. Завдання
конкурсу — розробити Windows 8 додаток та опублікувати його з 15 січня
до 26 березня у Windows 8 Store
з українського аккаунта. Допускається публікація декількох додатків від
одного студента. Переможець отримає
планшет Samsung Ativ Smart.
26 січня у Львові відбувся загальнонаці
ональний етап ХІІІ Міжнародного кон
курсу з української мови імені Петра
Яцика. Про це повідомляє Освітній
портал Львівщини. Цього року серед
40 фіналістів — 25 учнів загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ і 15 студентів вишів. За перемогу в обласному
етапі вони вже отримали дипломи від
віце-президента Ліги українських меценатів Михайла Ватуляка. Церемонія
нагородження переможців всеукраїнського етапу відбудеться 15 травня
у Національному академічному театрі
ім. І. Франка в Києві.
З 1991 року чисельність науковцівдослідників в Україні скоротилася
втричі, при цьому фінансування
витрат на виконання наукових та на
уково-технічних робіт з державного
бюджету в шість разів менше, ніж
передбачено законом. Всього в нау
кових організаціях працює 135 тис.
осіб (0,7 % зайнятого населення
країни), — пише „Дзеркало тижня“.
З них 70 тис. — дослідники (16 тис.
кандидатів наук, 4 тис. докторів наук
і 50 тис. виконавців наукових та науково-технічних робіт без наукового
ступеня).
В ЗНО з історії України 2013 року не
буде згадок про Бандеру і Шухеви
ча, натомість будуть питання про
радянських героїв та ВВВ, — пишуть
„Коментарі“. Про це свідчать зміни,
внесені в Програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в 2013 році. Водночас у МОНМС
заявили, що імена лідера ОУН
і Головнокомандувача УПА можуть
бути в питаннях на незалежному тестуванні з історії України в нинішньому році. У відомстві наголосили, що
завдання ЗНО — це конфіденційна
інформація до початку тестування.
За матеріалами інформагенцій
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вручення дипломів

Хімікам побажали знайти добру роботу
→ Закінчення. Початок на 3 с.

пива. І пояснив молодим колегам, що
у житті також бувають різні речі: каміння — це фундамент вашого життя
(сім’я, освіта, робота), горох — менш
важливі речі, пісок — другорядні. Коли
одна студентка запитала, що означає
пиво, він відповів: „У вашому житті
повинне залишатись місце і на пиво“.
До такого жартівливого побажання
ректор додав настанову ставитись до
життя серйозно, бо перед кожним —
складна дорога.
Якомога легшого шляху й успішного долання перешкод (зокрема,
вдалого пошуку роботи) випускникам бажали всі: і директор ІХХТ
Йосип Ятчишин (здавалося, що він
знайшов якісь особливі слова для
кожного випускника), і завідувачі

кафедр (серед них — проректор із
науки Зорян Піх).
З рук ректора Юрія Бобала та директора ІХХТ Йосипа Ятчишина дипломи отримали 134 магістри (з них 21 з
відзнакою) та 56 спеціалістів.

Йосип Йосипович запропонував
уже не студентам обрати день і дружно відвідувати Альма-матер щороку.
Він переконаний, що з кожним роком
ностальгія зростатиме.
Тетяна ПАСОВИЧ

перевірка знань

Перша сходинка до отримання диплома

У

той час, коли бакалаврам Львівської політехніки через непередбачувані обставини продовжили канікули, спеціалісти і магістри у поті чола
складали свої останні в студентському житті іспити.

А що ставляться вони до цього з усією
відповідальністю, можна було переконатися, побувавши на екзаменах
у спеціалістів групи ЕКТ-11С кафедри електроприводу і автоматизації
промислових установок ІЕСК. Доки
10 хлопців зосереджено працюють над
питаннями, розмовляємо з їхнім викладачем і екзаменатором, доцентом
кафедри Леонідом Карплюком.
— Сьогодні студенти складають
іспит із фахової дисципліни „Електрообладнання й системи керування
електротранспортом“, — каже Леонід
Федорович. — Упродовж певного
періоду вони вивчали системи електрообладнання трамваїв і тролейбусів, зокрема тих, які їздять у Львові.
А щоб студенти краще орієнтувалися
в тому, яка робота їх чекає попереду,
робили їм екскурсії на ЛАЗ, ЛТТУ, знайомили як з транспортними засобами
масового перевезення пасажирів, так
і одиничного. Крім цього, вони брали
безпосередню участь у робочих процесах, вчилися працювати на електрообладнанні.

— Леоніде Федоровичу, якої складності питання Ви підготували для
своїх студентів?
— Як завжди, вони мають три рівні.
Правильно відповівши на питання
найвищого рівня складності, студенти
автоматично забезпечують собі одразу 20 балів. Другий рівень дає 10 балів,
а от кожне із 17 питань нижчого рівня
додає іще по три бали. Оскільки живемо і вчимося у Львові, то й питання іспитів стосуються загалом того електротранспорту, який тут експлуатують. Тож
студенти повинні добре знати обладнання тролейбусів ТР-14, які ще „бігають“ нашими вулицями, ЛАЗу-5225, які
теж курсують у місті, і нового тролейбуса Е-183, який виготовляє Львівський
автобусний завод. Загалом, 51 бал забезпечує мінімальну оцінку. А якщо додати сюди успішний захист лабораторних робіт (20 балів), то можна спокійно
претендувати на стипендію.
До слова, нині на кафедрі вже
майже готова лабораторія із сучасними інформаційними й керуючими
системами транспортних засобів. Зробити її допомогла фірма „Альтера“, яка
вкладає солідні кошти в її оснащення.
Вже готові шість робочих місць із сучасними комп’ютерами й мікропроцесорними засобами. Саме на цих системах
троє спеціалістів, що нині складають
іспити, робили бакалаврські проекти.

Після письмової компоненти студенти один по одному кладуть свої
відповіді на стіл викладача. Та це лише
півсправи, адже щоб отримати реальну
оцінку, свої відповіді на екзаменаційні
білети ще треба ґрунтовно захистити.
Цікавлюся в Леоніда Карплюка, чи задоволений він нинішнім іспитом.
— Мушу відзначити, що ставлення
цих студентів до навчання на п’ятому
курсі кардинально змінилося. Раніше
вони вчилися абияк, практично не отримуючи стипендії. Нині не лише прагнуть
її отримувати, а й виявляють чималий
інтерес до самого процесу навчання,
працюють над собою. До прикладу, мене
приємно дивує Микола Кушнір, який до
навчання ставився з певною прохолодою. Цього року хлопець зробив цікаву
курсову роботу, та й на іспиті відповідав
впевнено. Добрі знання продемонстрував Володимир Кіт. Хлопці отримали
заслужені „четвірки“. Дуже точно і змістовно відповідав на усній компоненті
Юрій Захарчишин, який має добрі фундаментальні знання, зробив змістовний
курсовий проект. На Юрія добрий вплив
мав його старший брат, який торік закінчив наш інститут. Відмінну оцінку
отримав й Іван Пикало. Загалом групою
задоволений: всі відповідально підготувалися до іспиту, хоча кільком хлопцям
варто було б підтягнутися
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!
еред переможців 70-ї студентської науково-технічної конференції, яка проходила у Львівській політехніці
Спроектування
впродовж жовтня-листопада минулого року, — студент-шестикурсник кафедри систем автоматизованого
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Тарас Палій. Хлопець, який наполегливо
втілює теоретичні знання на практиці й давно працює за фахом, справедливо посів перше місце

Тарас Палій — політехнік, який прагне
творчої свободи
— На конференції я представляв
результати свого майбутнього дипломного проекту — „Розроблення
та дослідження програмного та
математичного забезпечення для
мобільної робототехнічної системи
на базі контролера Arduino“. В основі
цієї роботи — робот, якого створили
ми з однокурсником Ярославом Волошином. Я задумав сконструювати
таку річ, яку можна було б використати в дипломній роботі, отримавши
практичні знання. Замість нудної
теорії хотілося створити те, що могло б мати якусь прикладну цінність.
Проте самому було б складно, тому
запропонував долучитися до роботи
Ярославу. На початку важко було виокремити конкретну роль у проекті
кожного з нас. Разом ми спаювали,
складали і програмували всі компоненти системи. Хіба що я більше часу
присвятив програмуванню безпровідного зв’язку, а Ярослав займався
графічним інтерфейсом. Під час
конференції я наголошував на тому,
що практична робота закріплює і поглиблює теоретичні знання студентів,
що вона нам під силу, — розповідає
Тарас.
А шість років тому нині вже випускник зі спеціальністю „Системне
проектування“ мріяв стати… лікарем. Проте Львівська політехніка
відчинила перед ним двері „охочіше“, і дуже швидко з’ясувалося, що
комп’ютерні науки є його справжнім
покликанням.
— Мені пощастило, що вступив
у Політехніку, а не в Медуніверситет.
Тут „народився“ наш робот, який
керується безпровідним Bluetoothзв’язком, має сенсори, що збирають
дані про освітленість, температуру,
вологість повітря та відстань. Також
на ньому встановлена відеокамера,
яка передає зображення на пристрій
управління. Проте ми не прагнули
створити готовий продукт. Це узагальнена система, яку можна легко
вдосконалювати та використовувати
для різних потреб.
Нещодавно свою дипломну роботу я захистив на відмінно, але

над удосконаленням
роботи досі працюю.
Скільки часу це триватиме — не знаю, але
точно колись настане час
сказати собі: „Доволі. Я зробив усе, що міг і чого хотів“. Адже
я широко цікавлюся методологією та
підходами до проектування програмного забезпечення, комп’ютерною
графікою. Маю ще багато різних
ідей, які прагну реалізувати. Якщо ж
гурток під орудою керівника мого
дипломного проекту доцента Павла
Денисюка, у якому беруть участь молодші студенти кафедри САПР, надалі
працюватиме над вдосконаленням
нашого робота, то я тільки „за“, — зазначає хлопець.
Про цілеспрямовану наукову кар’є
ру Тарас не задумується ні на мить.
Стверджує, що вимоги до аспірантів
та молодих науковців його неприємно
вражають:
— Я вважаю, що наукова робота
в будь-якій галузі — це творчість. Її

не можна жорстко проконтролювати, запхати в рамки формальностей
і заліпити паперовою писаниною. Не
кажу зараз про низьку оплату праці
науковця в Україні, мене лякають
радянські „норми виробітку“ на
кількість наукових статей, виступів,
досліджень.
Про практичну спрямованість студента і його замкнуту, так би мовити,
„творчо-технічну“ вдачу свідчить і те,
що до моменту, коли цілого робота
можна було показати наочно, він
уникав наукових конференцій, не пробував публікувати проміжні результати
праці у фахових виданнях. Зізнається,
що виступив на двох міжнародних науково-технічних конференціях (CADMD
та MEMSTECH) тільки заради виконання умов захисту дипломної роботи.
Беручи участь у цьогорічній СНТК,
Тарас прагнув заявити про себе як про
працьовитого випускника ІКНІ та вже
сформованого фахівця своєї галузі.
І перемога чітко підтвердила, що це
йому вдалося.
— Я працюю програмістом
у компанії GlobalLogic, яка
відома у сфері розробки
програмного забезпечення.
Пишу проект, пов’язаний
із захистом інформації та
шифруванням важливих
даних. Було важко часом
поєднувати навчання і роботу. Та я не
один такий — значна частина програмістів все ще студенти. Якщо б мені
запропонували роботу за кордоном,
то я б, звісно, спробував. Особливо
програмістом. Але не хотів би покидати Україну назавжди, — зізнається
випускник.
На дозвіллі Тарас Палій грає на
гітарі, цікавиться релігієзнавством та
психологією, влітку мандрує на велосипеді, а взимку залюбки вибирається
в гори покататися на лижах. Своє майбутнє хлопець бачить оптимістично,
бо наше спільне завтра уявляється
йому максимально автоматизованим,
з роботами і, відповідно, шаленим
„попитом“ на програмістів.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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підсумки року

Українській науці
потрібна державна підтримка

Щ

ороку інститути Львівської політехніки звітують про наукові
досягнення своїх колективів перед
поважною комісією університету.
Цього року за підсумками роботи
найкращими визнано творчі колективи ІТРЕ, ІХХТ та ІЕСК

Досягнення і відзнаки

Світлина Катерини Гречин

2012 рік став для колективу ІТРЕ
пам’ятним із багатьох причин. Науковці кафедр завершили роботу
над дев’ятьма науково-дослідними
темами, котрі на конкурсній основі фінансував Державний бюджет України.
А це доволі широкий спектр наукових
напрямів, що стосуються дослідження
різноманітних матеріалів електрон
ної техніки, розроблення пристроїв
електроніки, серед яких — сенсори,
фотоперетворювачі; використання
органічних активних середовищ;
розроблення складних комплексів,
зокрема сканувального електронного
мікроскопа субмікронної роздільної
здатності; дослідження в галузі новітніх технологій для наступних генерацій
телекомунікаційних мереж тощо.
За цикл робіт, присвячених розвит
ку багатофункціональних (інтелектуальних) сенсорів для вимірювання
різних фізичних величин Державну
премію отримав завідувач кафедри

[•]
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Молодші наукові співробітники кафедри
напівпровідникової електроніки
Любомир Павлик та Михайло Шпотюк
вимірюють параметри магнітної
анізотропії

напівпровідникової електроніки професор Анатолій Дружинін. Її також
удостоєний і завідувач кафедри телекомунікацій професор Михайло Климаш за розробку телекомунікаційних
систем спеціального призначення. Молоді учені Ірина Яремчук та Михайло
Шпотюк отримали гранти Президента
України (Михайло має ще й грант
Львівської політехніки для виконання
наукових досліджень). Загалом науковці інституту, хоч і працюють у різних наукових напрямах, мають багато
публікацій у відомих спеціалізованих
журналах, які входять у науково-метричні бази даних, філадельфійського
списку, мають багато патентів, розробок, готових до впровадження.

Бізнес не зацікавлений
у модернізації своїх
технологій
Та попри ці вагомі досягнення в науці,
розмова із заступником директора
ІТРЕ, деканом повної вищої освіти
професором кафедри НПЕ Сергієм
Убізським була не така оптимістична:
нерідко дальша доля розробок, у які
вкладено багато інтелектуальної праці
і чималі фінанси, закінчується у звітах.
— На жаль, якщо раніше в галузі
електронної техніки Львів був одним
із найбільших центрів електронного
приладобудування, то тепер ситуація
докорінно змінилася і є проблемою не
лише нашого міста, — зізнається Сергій
Борисович. — Нині український бізнес
радше придбає імпортну підробку,
ніж скористається розробками українських науковців. А не зацікавлений
він у модернізації своїх технологій для
випуску конкурентної продукції тому,
що для нього не створені відповідні
бізнес-умови. Та незважаючи на ці, сподіваюсь, тимчасові труднощі, науковий
колектив ІТРЕ торік виконав цілий ряд
госпдоговорів, проектів міжнародного
співробітництва з Німеччиною, Литвою
та іншими країнами. Саме міжнародна
закордонна співпраця є додатковою
мотивацією виживання науки, бо, використовуючи можливості партнерів,
рухаємося вперед. Серед наших партнерів — навчальні і наукові заклади
за кордоном, спеціальні фонди, які
фінансують окремі види діяльності в наукових дослідженнях. Крім того, допомагають росту наукових кадрів угоди про

науково-технічну співпрацю з багатьма
організаціями, що передбачають обмін
студентами, аспірантами і викладачами.
Так уже є, що нашими розробками більше цікавляться за кордоном.
Зазвичай, представити там свої дослідження можемо лише тоді, коли
наші партнери допомагають нам
у дослідженнях чи запрошують нас за
свій кошт на різні міжнародні конференції. Залишатися „на плаву“ дозволяють і гранти, адже за ті кошти, що
надходять на пошукові дослідження,
зробити щось у закінченому вигляді
для підприємств проблематично:
держава не надто переймається розвитком української науки. Цього року,
до слова, фінансування науки суттєво
зменшено. Зрештою, й галузь, у якій
працюємо, також уже по суті знищено.
З точки зору стратегічного розвитку
держави — це неприпустимо.

Альтруїстів стає
дедалі менше
— У нас працює близько 70 кандидатів
наук, доцентів та понад 30 докторів
наук, професорів, які залучені до
наукових досліджень, — продовжує
Сергій Убізський. — Наукою в нас
займаються й наукові підрозділи, де
є штатні працівники. На жаль, нині
змушені дещо ці кадри скорочувати.
Складно робити науку ще й тому, що
практично не оновлюється наша матеріально-технічна база. Це стосується
й лабораторій, тому в багатьох випадках нас виручає обладнання наших
закордонних партнерів.
Намагаємося залучати до наукових
досліджень і студентів. Найкраще вони
„розкриваються“ на кафедральних та
інститутській СНТК. Кожного доповідача викладачі буквально „закидають“
запитаннями, тож на відповіді часто
йде більше часу, ніж на саму доповідь. Та найбільш плідно працюють
магістри. Загалом до усіх тем, які
виконували за державні гроші, було
залучено понад 40 студентів із символічною оплатою праці. Маємо чимало
студентів, які займаються наукою безоплатно. На жаль, альтруїстів стає дедалі менше, бо не можемо гарантувати
нашим кандидатам наук роботу на
викладацьких посадах чи в наукових
підрозділах.
Катерина ГРЕЧИН
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теорія і практика
онфлікти трапляються у кожного, а от грамотно виходити з них уміють далеко не всі. Як робити це про
К(цефесійно,
знають на кафедрі соціології і соціальної роботи Політехніки. Тут готують фахових медіаторів
нейтральна третя сторона, тобто посередник, який допомагає сторонам конфлікту почути один одного
і знайти взаємоприйнятне рішення)

Коли третя сторона далеко не третя
кримінально-виконавчу службу щодо
проведення медіації на рівні умовних
покарань тощо, ГО „Асоціація посередників“, до якої належу, розробила певні
законодавчі пропозиції.

Для себе і для інших
Почалось усе майже двадцять років
тому. Відтоді політехніки записали до
своїх здобутків чимало: участь у проектах, фінансованих ОБСЄ, ЄС і Канадською агенцією міжнародного розвитку — CIDA (за сприяння якої і постала
кафедра ССР), підготовка спецкурсів,
видання фахової літератури.
— Посередництво (або, за міжнародною термінологією, медіація)
робить перші кроки в Україні, в галузі
професійної освіти зокрема. Нині
понад десять вишів готує фахівців
для сфери „соціальна робота“. Але
саме Політехніка зробила конкретні
кроки для підготовки спеціалістів до
здійснення посередництва, — розповідає викладач кафедри ССР Олеся
Бік, яка „вже понад 10 років в медіації“
є тренером міжнародних шкіл із медіації. — Маємо повний курс медіації.
На рівні бакалаврату — це предмети
„Альтернативні способи розв’язання
конфліктів“ і „Посередництво у вирішенні конфліктів“. Разом це майже
160 годин. Такого рівня підготовка
рідко буває навіть у європейських вишах. Наприклад, у Німеччині для видачі сертифіката медіатора вимагають
близько 130 годин. Тож у нас медіація
на найвищому рівні.
Так, очевидно, вважають і за кордоном. За викладачами кафедри
ССР численні стажування у Європі
й Америці, розробка сертифікованої
програми для підготовки медіаторів
у Придністров’ї, курс лекцій для викладачів у Кишиневі.

Повернути до норми
Наскільки ефективна медіація? Скажімо, у Європі з її допомогою борються
з проявами девіантної поведінки підлітків (це „шкільна медіація“). У процесі
медіації можемо з’ясувати причини такої, неадекватної, поведінки (а вони зазвичай у неблагополучному оточенні),
її наслідки, за потреби провести роботу
з батьками — все для того, аби дитина
повернулась у норму. До прикладу,
в Хорватії шкільна медіація настільки
ґрунтовна, що така проблема, як підліт-

Там, де чекають

кова злочинність, а відповідно і в’язниці
для неповнолітніх, просто відсутні.

Медіація — це шанс
Політехніки займаються і малопоширеною у світі кримінальною медіацією
(або відновне правосуддя). Мета —
дати можливість правопорушникові
переосмислити скоєне, його психологічні й соціальні наслідки, про що він,
переходячи межі закону, просто не
замислювався. Результат такої медіації — відсутність рецидивів. Крім того,
є надія на примирення сторін:
— Наприклад, у Києві був випадок,
коли під час процесу медіації з’ясували,
що 14-літній хлопець, який разом із
товаришами знімав з під’їздів двері
і здавав їх на металобрухт, був єдиним годувальником сім’ї, — і врешті
директор ЖКГ перестав наполягати
на відкритті кримінальної справи.
Медіація — це шанс ресоціалізувати
правопорушника, тоді як у суді є лише
засудження, потім ізоляція, а це один із
кроків до повторення злочину. Справа
в тому, що ресоціалізаційний сором
повинен базуватись на засудженні
вчинку і „підвищенні“ особистості,
а не на її приниженні й ізоляції від
суспільства, як це є у нас, — пояснює
Олеся Бік. — Не секрет, що в Україні
пенітенціарна система не виконує
свого призначення. Ще кілька років
тому ми потужно співпрацювали з відділом кримінальної міліції у справах
дітей ГУ МВС, управлінням Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області
тощо, внесли пропозиції в Державну

Із курсу лекцій про медіацію 6 років
тому до потужної ресоціалізаційної
програми розрослась співпраця кафедри із Самбірською виховною колонією для неповнолітніх. Нині політехніки проводять для засуджених різні
заходи — тренінги, свято Миколая. До
цього студенти спеціально готуються.
Для багатьох така робота емоційно
надто важка, але деякі продовжують
їздити в колонію і після закінчення
практикуму, бо, пояснюють, „нас там
чекають“. Уже другий рік у колонії
практикуються четвертокурсниці Зоряна Кутковська і Христина Недомірко.
Христина розповідає:
— Зустрічі відбуваються щонеділі,
тривають п’ять годин. Ми працюємо
з групами по 12 – 15 осіб. Розробляючи
тренінги, вибираємо відповідні теми,
наприклад, „Занурення у себе“, „Позитивне формування Я-концепції“,
„Профілактика ВІЛ/СНІДу“. Тренінги
складаються з трьох частин, між
ними — рухові вправи і мозкові штурми, хлопці самі встановлюють правила
поведінки під час заняття.
Зоряна Кутковська зауважує: якщо
спочатку засуджені були замкнені,
насторожені, то пізніше зацікавились,
довірились. У їхніх відгуках можна прочитати: „ваші тренінги — це маленька
школа життя…“, „з вами я відчув себе
самим собою“, „я можу довіритись
і виговоритись. Я радий, що мене
розуміють“. І після звільнення хлопці
телефонують, пишуть листи. БФ „Простір без конфлікту“ (Олеся Бік — його
президент) бере на себе відповідальність за звільнених із колонії, які пройшли тренінги. Під опікою фонду нині
15 колишніх засуджених. Як кажуть
на кафедрі ССР, „кращих друзів тепер
годі знайти“, а їхні позитивні відгуки
й добрі новини наснажують до роботи.
Ірина ШУТКА
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у грі
к розробникові дізнатися про користувачів його гри та як оцінити ринок галузі, як йому донести своє
Я
творіння до світу в умовах великої конкуренції і що можуть запропонувати українські розробники ша
нувальникам ігор. Про це і про інші особливості гейм-індустрії програмісти, гейм-дизайнери, фрілансери,

власники ігрових студій і компаній говорили під час GameDev Conference 2013, яка відбулась у суботу в кон
ференц-залі УКУ. Захід організувала ГО Lviv Startup Club, яка проводить конференції з інтернет-маркетингу
й інтернет-бізнесу. Організатори ставлять за мету популяризувати розробку ігор і розвивати спільноту
розробників ігор в Україні

Робота, в якій подобається все

Р

остислав Чайка, засновник і директор Lviv Startup Club,
голова оргкомітету GameDev Conference 2013:

„Розробка ігор: можна зробити щось
значиме і стати відомим“

Світлина Ірини Шутки

— Усім відомі eBay, Facebook, Twitter, Skype (це, до речі,
напевно, єдиний приклад великої штуки, яку зробили не
в Силіконовій долині у США). Створити ж в Україні щось
геніальне чи помітне на глобальному ринку, що використовуватимуть у Штатах чи Японії, дуже важко. Якщо
говорити про ІТ, то в нас чи не вся армія дотичних до цієї
галузі фахівців — це 10 тисяч у Львові (7 тисяч з яких програмісти) і десь 50 тисяч по Україні — працює на аутсорсинг,
під закордонне замовлення. Тобто існують чудові продукти
(часто бачимо їх, скажімо, у закордонних фільмах), які
зробили українці, але про це ніхто не знає. А от ігри — це
галузь, де будь-яикй програміст може зробити продукт
і стати відомим на весь світ. Наприклад, гру Angry Birds
зробила у Фінляндії компанія Rovio Mobile, інші популярні
ігри теж з’явилися не у США. І для України також розробка
ігор — одна з найкращих галузей, де можна створити щось
значиме у світовому масштабі.
Найвідоміша відеогра, яку розробили українці, — це,
звичайно „Козаки“. В цю іграшку доволі активно бавилися всі країни колишнього Радянського Союзу. Також
маємо успіх й у 2011 році — це Contre Jour (до десяти
мільйонів у всьому світі). Вона взяла дуже популярну
нагороду за найкращу гру на планшеті iPad, яку вручає
компанія Apple.
Нині українські розробники ігор працюють в основному
на глобальний ринок. Частина — на Росію, країни пострадянського простору, та більшість все-таки — на весь світ.

В Україні компаній-розробників ігор, можливо, з десяток,
зате є багато дрібних студій і фрілансерів, залучених в індустрію (важко сказати точну кількість, але, думаю, до тисячі
людей). На нашу другу конференцію GameDev Conference
зібралося близько 150 розробників ігор, інших фахівців
дотичних професій. Дві третини — це Західна Україна, зокрема Львів, решта — інші українські міста (наприклад, Київ,
Одеса); і, що для нас приємно, є учасники з-за кордону,
зокрема з Росії, Польщі.

М

аксим Гринів, гейм-дизайнер, студія Mokus Games,
розробник гри Contre Jour:

„Я роблю найкращі в світі ігри“
— Розробляю ігри вже десь п’ять років. Спочатку працював
у різних компаніях, а десь зо три роки роблю ігри сам, моя
компанія називається Mokus Games. У 2011 році моя гра
Contre Jour стала кращою грою року на iPad Game of The
Year, отримала відзнаку IMGA award (премія в галузі мобільних ігор — І.Ш.). Також я був номінантом E32011 року
від GameCriticsAwards (щорічна виставка-шоу відеоігор),
премії з інтерактивних мистецтв від IAA і т. д. Словом, я роблю найкращі у світі ігри (сміється).
Чим особливі мої ігри? Не знаю, то треба питати в журі…
Гра Contre Jour оригінальна тим, що виконана в чорно-білих тонах, має гарний інструментальний саундтрек (фортепіано), який зіграв талановитий американський композитор Девід Арі Леон. А ще у грі — особлива атмосфера.
Взагалі, вона натхненна книжкою „Маленький принц“,
і в ній можна знайти багато алюзій, перегуків з текстом,
вона викликає емоції, схожі до тих, що й книжка. Я хотів
пробудити в людей особливі почуття. Якщо пригадуєте,
сюжет „Маленького принца“ крутився
навколо його стосунків із трояндою —
у грі є квітка, їй стає погано, вона починає помирати. Суть у тому, що маленький фантастичний герой — його
звати Петіт, тобто „маленький“ з французької — вирішує врятувати квітку:
впродовж гри ви допомагаєте йому
зібрати маленькі частинки енергії, які
можуть відживити троянду. Залежно
від того, як ви граєте, — врятуєте або
не врятуєте квітку.
Найбільше у моїй роботі мені
подобається … все. Це дуже цікаво.
І навіть якби я на цьому не заробляв
гроші, все одно робив би ігри, це
було б моїм хобі.
Ірина ШУТКА
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жива історія

Будівничі Політехніки в автографах

Н

ещодавно Музей історії Львівської
політехніки поповнився цікавим
і цінним експонатом — заліковою
книжкою з підписом відомого архітектора, автора головного корпусу
Політехніки Юліана Захарієвича.

Виглядає „заліковка“ 1894 – 1898 зовсім не так, як сучасні: вона видовжена
не горизонтально, а вертикально, має
„день народження“ — вказана дата
імматрикуляції 24.10.1894.
За словами директорки Музею
Анни Кос, поповнювати колекцію експонатів не так уже й легко:
— Великі музеї мають для цього
так звані закупівельні комісії. А ми
вишукуємо експонати, де тільки можемо. Відомо, що пам’ятки, пов’язані
з історією Політехніки, часто перебувають за межами Львова і навіть
України, тому видобути їх непросто.
Після кількох років домагань і прохань
із „Оссоленіуму“ у Вроцлаві вдалось
отримати копію „Пропам’ятної книги
Політехніки“ з автографами відомих
професорів та підписом імператора
Франца Йосифа з часу відвідин ним
Політехніки 13 вересня 1880 року.
Крім того, за словами Анни Іванівни, Музей підтримує контакти,
зокрема, з Історичним музеєм, який
роками збирав і збирає матеріали
для майбутнього Музею техніки. Іноді
громадяни свідомо віддають до музеїв
предмети, які мають музейну цінність.
— На початку існування нашого
музею ми, зокрема, отримали від п.
Уляни Єдлінської-Ауліх (невістки відомого професора Політехніки Вітольда
Ауліха) дві залікові книжки, одна з них
датована 1907/1911 рр., коли майбутній

професор навчався на відділі будови
машин, друга книжка за 1909/1910 рр.,
коли він навчався на філософському
відділі університету, — розповідає Анна
Кос. — Ще один експонат, який потрапив
до музею, — це своєрідний прообраз
калькулятора, автором якого у 1940 році
був колишній студент Політехніки Роман
Кордуба — запатентований у Варшаві
(від імені родини відомого українського
історика Кордуби експонат передала до
музею його донька п. Адріана Огорчак).
У 2012 р. завдяки проректорові
з економічних питань Анатолію Морозу
музей збагатився цінним альбомом,
присвяченим професорові Іванові
Левинському (автор — Ігор Жук. Львів
Левинського. Місто і будівничий. — К.:
Грані. — 2010). Крім архітектурної спадщини Левинського, тут репродуковано
його портрет роботи відомого маляра
Ф. Красицького (внук брата Т. Шевченка).
Залікову з підписом Юліана Захарієвича з цікавістю розглядає професор
кафедри містобудування Богдан Посацький:
— Цікаво подивитися, які архітектори тут фігурують.
Передовсім зауважує на титульній
сторінці підпис ректора Максиміліана Тульє — одного з найвідоміших
авторів залізобетонних конструкцій
(місток його імені біля головного корпусу університету знають, мабуть, усі
студенти). Автографи ректора Богдан
Степанович знаходить і на „робочих“
сторінках залікової книжки — нав
проти предмету статики будівництва
(будівельна механіка).
Підписи Юліана Захарієвича професор Богдан Посацький відстежує
у багатьох семестрах:
— Так виглядає, що він тоді вів архітектурні предмети. Якщо розглядати
це з більш наукової точки зору, то до
цієї залікової треба було би мати програму навчання. І тоді вдалося б легко
все зіставити з сучасними предметами.
А так можу просто припускати. Впевнено не скажеш, що було 120 років тому.
Ці назви мали свої нюанси, про які нам
сьогодні складно судити.
Знаходимо дрібний, але розмашистий підпис Захарієвича навпроти
предмету „науки форм архітектурних“
(„я можу здогадуватися, що йдеться
про класичні архітектурні форми, бо
тоді, крім класики, нічого не було, це ж
1894 рік; Захарієвич займався класичними архітектурними формами, він їх
прекрасно знав (свідчення цього — наш

головний корпус), тому він навчав цього
студентів“, припускає Богдан Степанович) та рисунку форм архітектурних
(„імовірно, це було креслення, графічне
зображення архітектурних форм, а не
класичний, академічний рисунок“).
Підтвердження останнього припущення знаходимо вже на наступній
сторінці — предмет „рисунки орнаментальні” з підписом Леонарда Марконі.
— Позаяк Марконі — скульптор, то
саме він і викладав, виходить, рисунок
у тому значенні, який ми маємо зараз.
Крім того, він вів моделювання — очевидно, це те, що ми зараз називаємо
макетування. Макетували, напевно,
трохи по-іншому, ніж нині. Можна
припустити, що тоді макетували все
в гіпсі, тобто як скульптори.
— Захарієвич займався також будівництвом, — продовжує професор
Богдан Посацький, розглядаючи наступні сторінки. — І це можна розуміти

як те, що ми сьогодні називаємо архітектурні конструкції, тепер є окрема
кафедра. Це ті конструкції, які не потребують розрахунків.
Далі йдуть лише спеціальні дисципліни — мабуть, старші курси. Ну,
й історія архітектури (зауважмо, не на
початку, а на останніх семестрах, викладав професор Ковальчук).
— Виглядає так, що 1896/97 навчальний рік студент (Александр Вартерсєвіч) закінчив (є відповідні підписи
й печатки), а в 1897/98 навчальному
році він не склав у встановлені терміни
5 навчальних дисциплін — замість оцінок і підписів бачимо прочерки. Серед
них — не склав і архітектурну композицію професору Юліану Захарієвичу.
А вже нижче є відмітка про складений
іспит із одного предмету (геології) наступного, 99 року, — міркує Богдан
Степанович. — В кінці є підпис декана
„бачив“. Очевидно, з якихось причин
студент не закінчив навчання.
Тетяна ПАСОВИЧ
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на часі

наш календар

Про мову як форму влади
або Про мовний закон від опозиції

→ Закінчення. Початок на 3 с.

вирішення мовного питання, наголошу
на потребі вживати питомі терміни
замість чужомовних і накинутих нам
„регіональна (міноритарна) мова“.
Правильно — місцева і малопоширена
мова („Європейська хартія місцевих малопоширених (міноритарних) мов“). Це
відразу знімає широке поле для політиканських маніпуляцій, які можна назвати
убогою колєсниківщиною…. Аби щось
результативно зробити, його спершу слід
правильно назвати. Це за Конфуцієм.
Вкрай важливий для нашої ситуації є термін „національна меншина“. Якщо хтось
має комплекс щодо його використання,
то хай собі з Богом їде туди, де він (вона)
„національна більшина“. Годі весь час на
когось озиратися. Треба невідступно реанімувати власну ідентичність. А мова —
головна реанімаційна таблетка на шляху
до оздоровлення.
Логічно, що стрижневою у цьому законопроєкті є стаття 2 „Мови національних меншин та регіональні (міноритарні)
мови» (треба було б „місцеві малопоширені (міноритарні) мови“) із частиною 5, що визначає не менше як 30 % від
чисельности населення територіяльної
громади, аби ініціювати через ухвалення
Верховною Радою законодавчої підтримки цим мовам. І не більше. Позаяк їхній
захист аж ніяк не має суперечити утвердженню української мови як державної.
Звісно, що такі підтримчі заходи випливають із ратифікованої „Європейської
Хартії регіональних або міноритарних
мов“ від 15.05.2003 року, що ухвалена
під диригування москвофільських сил
у парламенті з винятковим захистом зовсім „не місцевої, і не малопоширеної“,
а російської мови як мови поневолення
нашого краю. У цьому, мабуть, найвища
ціна компромісу цього законопроєкту,
який можливо прийняти як ситуативну
і спільно опозиційну потребу. Далі цей
пункт фактично стає запобіжником
щодо дальшого агресивного розгулу
саме російської мови, бо, направду, інші
мало поширені мови треба захищати, як,
наприклад, гагаузьку, ромську, караїмську… Інакше — захистити треба тільки
те, що не є загрозою для української
мови. Решта слід нейтралізувати — і цей
законопроєкт це системно пропонує.
Звісно, категорично не сприймаю,
що у приватних навчальних закладах — від дошкільної освіти до вищої
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та позашкільної — мову визначає засновник навчального закладу (розділ IV).
У використанні мови у навчальній та
державницькій сферах не може бути
альтернативи. Бо це відразу альтернатива іншої держави усередині України.
Особлива новація цього системно-універсального законопроєкту як чинника
нашої національної безпеки — розділ Х
„Стандарти державної мови“, де передбачено створення Національної комісії
зі стандартів державної мови (ст. 45) та
Центру української мови (ст. 52). Таким
способом уперше в юридичній практиці
запропоновано встановити інституції, що
регулюватимуть не лише використання
мови, а напрацьовуватимуть її внутрішні
стандарти та захищатимуть їх. Для зовнішнього захисту державної мови, мов
національних меншин, регіональних
(міноритарних) мов запропоновано інститут Уповноваженого (ст. 55) та Службу мовних інспекторів Уповноваженого
(ст. 58), що діятимуть через виписані
механізми мовної експертизи та мовного
інспектування (ст. 63). Проте найважливіше в іншому: у формах покарання за
порушення закону, що виписані у розділі ХIII, де передбачено внесення змін
до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, зокрема ст. 188 (43),
188 (44) через накладення штрафів від
трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та ін.
залежно від правопорушення.
Про аксіоматичні статті функціювання
державної мови у державних органах
влади, у судочинстві, у Збройних Силах
України, у поштовому зв’язку, у телекомунікаціях, в освіті та науці, в інформатизації, у медичному обслуговуванні,
у засобах масової інформації та книгодрукуванні, у закладах культури, у рекламі та
топоніміці — і не йдеться. Це підлягає обговоренню хіба у дуже хворому суспільстві. Здорове суспільство це сприймає
як безальтернативну даність. З огляду
на це, політична битва за цей закон — це
битва за оздоровлення мовної свідомости українців. Чи є тяжча боротьба, як за
душу людини? Блискуче зауважив Степан
Бандера: „…революційне змагання — це
національна боротьба в площині духовости і культури“. Мова — матеріялізація
духовости і культури. Отож боротьба буде
запекла і невідступна. Нема великих
перемог без великих зусиль (Вольтер).
Ірина ФАРІОН

Пам’ятні дати
31.01.1648 — початок Визвольної
війни 1648 – 1654 рр. під проводом
Богдана Хмельницького проти шляхетської Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй,
український вчений-фізик, який
відкрив Х-промені, один із перекладачів Біблії українською мовою.
31.01.1949 — загинув у бою Олекса
Гасин, шеф головного штабу УПА.
1.02.1843 — народився Микола
Вербицький, український поет.
1.02.1897 — народився Євген Маланюк, український поет.
2.02.1812 — народився Євген
Гребiнка, український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй,
український фізик, електротехнік
і винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей
Бордуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян
Пiдмогильний, український прозаїк
i перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став
головою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборі
на Соловках Євген Плужник, український поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію
перший атомний реактор.
3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо,
французький фізик і астроном.
3.02.1864 — народився Володимир
Самiйленко, український поет-сатирик i перекладач.
3.02.1883 — помер Володимир
Барвінський, публіцист і видавець
газети „Діло“.
3.02.1929 — закінчився І Конґрес
Українських Нацiоналiстiв, на якому
створено ОУН.
4.02.1880 — народився Климент
Квiтка, український музикознавець і фольклорист, чоловік Лесі
Українки.
4.02.1896 — археолог Вікентій
Хвойка відкрив перші пам’ятки
Трипільської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосенко, український маляр.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР
були змушені покинути Київ i переїхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софiя Русова,
талановитий педагог-просвiтитель
із світовим ім’ям.
5.02.1977 — заарештовано членів
Гельсинської групи М. Руденка
й О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій Шовкопляс, український письменник.
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у фокусі

Безморальність руйнує прекрасне

П

роблематика руйнування історичної частини Львова актуальна тривалий час. Та з кожним роком цинізм і безморальність щодо архітектурної
спадщини набуває нових масштабів. Які загрози нависають над містом та чи
можливо спинити навалу вандалізму, спеціально для нашої газети розповів віце-президент українського національного комітету ІКОМОС, президент
благодійного фонду „Збереження історико-архітектурної спадщини Львова“
Андрій Салюк:
— На жаль, зараз є багато кричущих
негативних випадків вандальної поведінки з пам’ятками. Конкретний
приклад маємо на вулиці Вірменська,
30: із одного вікна цього будинку роблять вхідні двері. Оскільки не мають
на це жодних дозволів, роботи ведуть
майже підпільно, часто посеред ночі,
незважаючи на те, що мешканці всіляко протистоять цьому. Правоохоронні
органи шукають власника, хоча, думаю, правильніше спершу заарештувати людей, які ведуть роботи, а тоді
шукати замовника. Переконаний, що
заходи, пов’язані із притягненням
до відповідальності виконавців цих
незаконних робіт, посприяли б тому,
що у майбутньому жоден працівник
не приступав би до роботи, доки не
переконається, що у власника є всі
необхідні документи.
Також є чимало випадків, коли для
влаштування літнього майданчику
забудовують внутрішнє подвір’я істо-

наявність дозволу, таке будівництво на
площі Ринок є неприпустимим.
Загалом є два напрями порушень: ведення робіт без належної
документації та виконання робіт, які
призводять до руйнування пам’ятки
навіть при наявності необхідних
документів. Органи правопорядку,
зокрема прокуратура, мали би дати
правову оцінку дозволам, враховуючи всі вимоги пам’ятко-охоронного
законодавства України. Та найбільша
проблема в тому, що чимало дозволів
і законів суперечать засадам моралі
і принципам цивілізованого світу. Часто під прикриттям дозволів руйнують
архітектурні пам’ятки.
Таким невтішним прикладом є вулиця Лесі Українки. Проектна інституція готувала проектну документацію
на так звану реконструкцію вулиці,
не враховуючи того, що це історичне
середовище, територія історико-архітектурного заповідника, пам’ятка

Андрій Салюк: „ Виходить парадокс — люди хочуть
провадити свою справу в центральній частині
міста, бо вона гарна і приваблива для туристів,
але, розвиваючи бізнес, руйнують те, задля чого
туди прийшли “.
ричної будівлі. Такий гіркий приклад
можемо спостерігати на площі Ринок,
10. Там у подвір’ї порушили археологічний шар, бо проводили роботи
з монтування конструкції. Під вивіскою
„літній майданчик“ скоро будуватимуть багатоповерхівки. Ці люди абсолютно ігнорують пам’яткоохоронне
законодавство і засади моралі та
пошани до історії, культури, традицій. Вандальну забудову теж маємо
у подвір’ї між площею Ринок і вулицею
Староєврейською, де споруджують павільйон із металевих конструкцій. А на
площі Ринок, 27 надбудували півтора
поверху — і не відомо чи є у них на це
дозвіл, чи немає. Проте, без огляду на

ЮНЕСКО. Навіть не були заплановані
жодні археологічні дослідження, що
є порушенням чинного законодавства,
і за це треба притягувати до відповідальності. Хоча згодом вдалося добитися, щоб археологічні дослідження
провели, під час яких виявили деякі
пам’ятки, та, на жаль, не внесли корективи проектних рішень. Внаслідок
вулицю забетонували, хоча в цьому
не було необхідності, оскільки вона
пішохідна. Бетонування негативно
впливає на археологічні залишки —
відбувається блокування висихання
ґрунту і вся волога разом із солями
мігрує до фундаментів будинків та
руйнує їхню основу.

Питання археологічних досліджень
є проблемним чи не на кожному
об’єкті. Через це ми втрачаємо свою
історію та розуміння розвитку міста.
Люди, яких не цікавить історія, мають
бути на маргінесі, а не на рівні прий
няття рішень. Якщо декларуємо, що
ми є цивілізована нація, то відповідно
маємо поводитися — дбати про збереження своєї культурної спадщини.
Зараз деякі „генії“ архітектури починають лобіювати надбудову будинку
на перехресті Дорошенка — Свободи,
де знаходиться Гранд-готель. Цей будинок має свій образ, свою архітектуру
і не можна в такий спосіб руйнувати
історичний центр міста.
Зрозуміло, що переважно все це
робиться через зацікавлення бізнесу.
Але виходить парадокс: люди хочуть
провадити свою справу в центральній
частині, бо вона гарна і приваблива
для туристів, але, розвиваючи бізнес,
руйнують те, задля чого туди прийшли.
Розвиток мав би йти не шляхом будівництва нових, а методом правильного
використання тих чи інших існуючих
площ, винесення за межі центру міста
різних виробництв, які не пов’язані
з центральною частиною. Але не можна перетворити найкрасивішу частину
на територію, яка обслуговує лише
туристів. Серце міста має бути живе.
Зі свого боку ми ведемо роботу на
різних рівнях. Але є чимало сумних
прикладів, коли Мінкультури дає дозволи на будівництво в тих місцях,
які неприпустимі для таких робіт. Це
завдає чималої шкоди.
Аби запобігти катастрофі, передовсім мусить бути усвідомлення цієї
проблеми. Але крім пояснень, винних
у вандалізмі необхідно притягувати до
відповідальності за порушення закону.
Без цього жодні моральні авторитети
не зможуть переламати свідомість
правопорушників.
Наталія ПАВЛИШИН
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„львовоманія“

Л

ьвів традиційно очолює рейтинги великих
міст України, що найбільше
приваблюють туристів. На
додаток до надзвичайної
архітектури, яка ілюструє та
підкреслює неповторно-легендарну історію міста, кожного року з’являються нові
й дивують оригінальністю
вже традиційні фестивалі,
мистецькі акції, запрошують гостей і львів’ян цікаві
кав’ярні, ресторани, незвичайні, як і саме місто, музеї
та галереї, що об’єднують
твори українських та світових митців. Прочитати
давній манускрипт загадкового львівського буття
та побачити його нинішнє
обличчя допомагають екскурсоводи. Заглянувши до
скриньки таємниць Львова,
вони не тільки дізналися багато цікавого, а й знайшли
добрий заробіток.

Екскурсія
від політехніка
Один із львівських екскурсоводів Андрій Кусій
у 2011 році закінчив навчання на кафедрі психології, педагогіки та права
Інституту гуманітарних та
соціальних наук. Він погодився розкрити для читачів
„Аудиторії“ деякі таємниці
своєї майстерності.
— Відверто, ніколи не
уявляв себе в туристичній
сфері. Моя спеціальність —
„Управління навчальним
закладом“. Після закінчення університету, однак,
продовжував шукати себе
і працю, яка б подобалася
і добре вдавалася. Якось
знайомі попросили показати Львів голландцям. Мене
захопило це заняття. Закінчивши піврічні курси
екскурсоводів, набравшись
трохи практики, я заснував
власний центр екскурсій,
об’єднавши кількох екскурсоводів та перекладачів.
Ще Конфуцій казав, що,

вибравши собі роботу до
душі, не працюватимеш
жодного дня. Моя робота
і є моїм хобі, — зізнається
львівський екскурсовод.
Найважливішою запорукою свого професійного росту Андрій впевнено
називає постійне читання
історичних розвідок про
Львів та його околиці, вишукування цікавинок та спостережливість на кожному
кроці. Він невпинно слідкує
за міськими новинами по
телебаченні та в інтернеті,
перевіряє інформацію за
першоджерелами, щоб не
виникало якихось курйозів.
— Часом львів’яни видають за правду дивні речі.
Багато людей свято вірять,
що Полтва тече під національним театром опери та
балету імені С. Крушельницької (насправді ж русло
річки „посунули“, відтак воно
проходить між Оперою та
Національним академічним
українським драматичним
театром імені М. Заньковецької). Навіть деякі екскурсоводи поширюють міфи,
розповідаючи, що існував
„звичай“ ходити по надгробних плитах кладовища
при Вірменському соборі, щоб стирались надписи
й душі швидше йшли до раю.
Цвинтар там справді був, але
ходити по надгробках, як
і тепер, вважалося святотатством, — розповідає Андрій.
Найчастіше його екскурсантами є українці та
росіяни. Найбільше гостей
до міста приїжджають із
Києва, Донецька, Дніпро
петр овська, Запоріжжя,
Одеси… Люди бувають різні, але й у них, переконаний
екскурсовод, можна багато
чого навчитися. Нещодавно
на пагорб Високого Замку
піднялося, хоч і повільно,
подружжя, в якому чоловік
не міг самостійно ходити
5 років, а жінка 3 місяці.
Вони не дозволили собі
„проґавити нагоду побачити

Світлина Анни Герич

Як не ходити містом навмання

Львів з висоти пташиного
польоту“. Андрія здивувала
воля до життя, яку побачив
у цих людях.

Легенда як
правда. І навпаки
Багато цікавого про свою
роботу можуть розповісти
молоді екскурсоводи Ольга
Цимбала та Лідія Губич, яка
одночасно є молодшим науковим співробітником Інституту історії церкви при УКУ.
— Людям запам’ятову
ються не так цифри і сухі
факти, як цікаві історії, що
скидаються на легенди або
справді ними є. Але де набрати безліч легенд, щоб витримувати конкуренцію між
екскурсоводами? На курсах
екскурсоводів нас вчили,
що кожну правдиву історію
можна розказати так цікаво,
що вона скидатиметься на
легенду. Запам’ятовується
те, чого нема більше ніде.
У Львові заснували перший
в Україні парк, відкрили
першу кав’ярню, запустили першу в світі повітряну
кулю, з практичних мотивів
вперше закопали річку…
Кажуть, що Львів — містосвятиня і місто-музей. Однак часто теперішні туристи
їдуть зі списком не храмів,
а кав’ярень, які їм хочеться відвідати. Вже звідти
йдемо до церков. Може,
це й добре, що не тільки
колись були, а й тепер живуть у Львові творчі людипідприємці, які, втілюючи

ідеї, приваблюють до міста
туристів. Львову вдається
існувати одночасно у різних
історичних координатах. Ніяка епоха тут не є мертва, —
ділиться думками Ольга.
Також вона зазначає, що
Політехніка приваблює туристів чи не найбільше з усіх
львівських університетів. Актова зала з картинами за ескізами Яна Матейка — мабуть
єдина річ, яку Олі показати
гостям не вдалося, бо дівчина
не знала, що це насправді
можливо. Музей нашого університету екскурсовод також
планує долучити до пунктів
однієї зі своїх екскурсій.
— Кажуть, щоб відчути атмосферу міста, треба
самому поблукати його вуличками. Часто ж люди приїжджають на 1 чи 2 дні, тоді
дуже важко показати все,
розкрити дух міста. У класичних екскурсіях є храми,
театри… А хочеться ще відвідати, скажімо, меморіальний музей Соломії Крушельницької, Королівські
палати, Національний музей чи Львівську картинну
галерею. Загалом у Львові
діє більше 40 музеїв, 8 професійних театрів, понад
100 храмів. Екскурсовод —
це людина, в особі якої гості
любитимуть і поважатимуть
наше місто й цілу країну. Це
дуже відповідально. Я вважаю великим успіхом, якщо
туристи стають нашими
друзями, — зазначає Ліда.
Анна ГЕРИЧ
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з редакційної пошти

Політехніка в моєму житті

Ч

ас має кілька унікальних властивостей, одна
з яких — швидкість одностороннього плину. Як гірський
потік, злетіли і мої 50 років
у Політехніці. Тепер, коли
опинився на „заслуженому
відпочинку“, переглядаю
стрічку свого життя.

Моя „доросла“ біографія
почалася з невдалого вступу
до „мореходки“. Далі —
столяр на будівництві ГЕС,
„ударній“ комсомольській
будові. Але мені вдавалося
знаходити час на підготовку
до вступу в інститут, і ось —
спокійний впевнений абітурієнт успішно складає
вступні іспити на радіотехнічний факультет Львівської
політехніки.
Любов до фізики, непогані знання з математики,
спортивні розряди з кількох
видів спорту та срібна медаль за школу — аргументи,
які вплинули на „батька“ Замору (так називали декана
РТФ): „Будемо рекомендувати“.
Два роки навчання поєднував із роботою-стажуванням на телевізійному
заводі, що було і цікаво, і вигідно: зарплата плюс половина стипендії. Міноборони
доплачувало майбутнім
інженерам радіолокаторів,
тому стипендію мали чи
не найвищу з-поміж инших
факультетів.
Мені дуже пощастило
з групою — веселою і дружною. П’ятий гуртожиток був
нашим спільним домом: тут
ми навчалися, креслили,
готувалися до іспитів, святкували і мріяли.
Якось приятель помітив
у головному корпусі оголошення, яке зацікавило
нас, — запрошення до опанування парашутною справою. Інструктор В. Бузара,
з ММФ, добре підготував
нас і вже невдовзі ми мали
стрибати з парашутом. Але
трагічна подія, яка сталася

з однією спортсменкою
аероклубу, відклала наше
випробування на рік.
16 квітня 1964-го стало
днем народження окриленої людини. Спорт давав
мені дуже багато, але забирав море часу. Доводилося
самотужки наздоганяти інститутську програму, а старості Л. Бескоровайному
„прикривати“ мене перед
перевіряльниками. Зате
моя спортивна майстерність потроху зростала, на
змаганнях я інколи посідав
призові місця.
У комітеті ДТСААФ організовував першість Політехніки з парашутного спорту —
така масовість учасників
тепер і не сниться! Варто
згадати, що наша організація була на високому рівні
у масштабах СРСР, і в цьому
заслуга прекрасного організатора, голови комітету
ДТСААФ Політехніки О. Вишневського. Тоді ж уперше написав про це замітку
в „Радянський студент“.
З 1968 року я почав судити змагання з класичного
парашутизму, спочатку обласні, потім Кубки і чемпіонати України. Пощастило
бути у першій делегації
України на чемпіонаті світу
з класичного парашутизму
в Угорщині (1996 р.). Через
кризу (яка триває і нині!) делегацію сформували лише
з хлопців. Довелося їхати
за власні кошти. Зате наступного року вже повною
делегацією ми виступали на

перших Світових авіаційних
іграх (1st WAG).
Пригадую, як мій друг
Костя Ізмалков „затягнув“
мене у групу факультативного поглибленого вивчення
англійської. Звідти я втікав
вже після першої перерви —
у групі навчалися добре підготовлені випускники 4-ої
школи з поглибленим вивченням англійської. Та з часом наполегливість і педагогічний талант викладача
Маргарити Копаєвої вивели
мене на достойний рівень,
щоб захищати дипломний
проект англійською.
За півтора року до захисту проекту за порадою
мого друга В. Свіхнушина
я почав працювати в НДЛ2 при кафедрі РТС. У лабораторії якраз довершували
перший у Союзі мікротелевізор „Політехнік“, електроннопроменеву трубку
до якого виготовили в СКБ
заводу „Кінескоп“ за участі
наукового керівника нашої
лабораторії доцента К. Гліненка. Схему розробили
О. Лотоцький і Г. Туркінов.
К. Гліненко одержав срібну
медаль на ВДНГ у Москві,
а О. Лотоцький — бронзову. Параметри нашого
телевізора перевищували
параметри московського
міні-телевізора „Юність“ та

зарубіжних моделей, тому
його вкрали прямо зі стенду,
а статтю й електричну схему
не опублікували в журналі
„Радіо“ під надуманим приводом. Так столиця боролась за свої інтереси — ди
сертації, премії, нагороди.
На щастя, за розподілом на роботу (було колись
таке!) разом із В. Свіхнушиним та В. Нарольським потрапив у рідну лабораторію,
де ми почали працювати
вже за кілька днів після захисту проектів.

•

Роки праці злітали швидко: точками відліку були
захист наукових розробок
у замовника, Новий рік і,
звісно — відпустка. Замовниками були провідні інститути та виробництва Союзу,
в основному — Москви.
Роботи були цікаві. Зокрема
сканувальна апаратура для
обробки знімків з трекових
камер (Об’єднаний інститут
ядерних досліджень), ЦНДІ
зв’язку, ЦНДІ автоматичних
апаратів, Всесоюзний НДІ
устаткування для виробництва поліграфії і тари,
НДІЛічмаш… Замовники
отримували премії, нагороди, захищали дисертації,
а ми здобували досвід ,
публікували наукові статті
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й отримували патенти на
винаходи.
Наукова праця в інституті оплачувалася низько,
і провідні спеціалісти, а згодом і мої однокурсники
перейшли в інші наукові
заклади, де обійняли високі
посади. Завдяки їм, а також
завідувачеві лабораторії
З. Грицьківу, зростали і мій
досвід та науковий доробок
(12 публікацій і 9 патентів на
винаходи), що дозволило
мені (після двох років пошуків вченої ради для захисту!)
захистити кандидатську
в Одеському електротехнічному інституті зв’язку.
Всебічно обдарований,
талановитий винахідник
З. Грицьків сприяв науковому зростанню своїх колег.
Серед моїх скромних
16 винаходів найдорожчий
для мене „Тренажер для
підготовки парашутистів“
(тренаж вільного падіння спортсмена), який спочатку засекретили, а коли
у 1986 р. відкрили, то через рік з’явився патент Німеччини, за яким у США
сконструювали пристрій,
в т. ч. і перевізний. Його
використовують також як
розважальний атракціон.
Вже наступного після
захисту дисертації року, за
наполяганням завкафедри
А. Чапліна, мене перевели
в асистенти. Завдячуючи
викладачам вищого рівня
Й. Захарії, К. Радіончику,
К. Семенистому, З. Грицьківу мені вдалося порівняно
швидко досягти рівня викладання, гідного звання
доцента.

•

Бурхливі часи відновлення державної незалежності України дали поштовх
змінам і в нашому викладацькому житті. Перш за
все — перехід документації
та навчально-методичної
літератури на українську
мову. Колеги з кафедри
Б. Рицар і К. Семенистий
започаткували регулярний
термінологічний семінар, де
відшліфовувались українські

терміни радіоелектроніки,
завкафедри З. Грицьків вивісив у викладацькій плакат
з нашими мовними „перлами“. Діяло ефективно!
Відсутність української
фахової навчальної літератури змусила Б. Рицаря та
К. Семенистого розпочати
у 1991 році укладання російсько-українського словника
з радіоелектроніки. Оскільки
дуже багато термінів галузі — англомовні, логічно
було творити словник і з англійськими відповідниками
термінів. Я напросився до
співпраці, не уявляючи, що
то за труд! Пізніше я прочитав у Феофана Прокоповича:
„Якщо хочете зробити комусь
прикрість — залучіть його до
праці над словником“.
Приєдналась до нашого
колективу і відомий фахівець у галузі українських
словників у радіоелектроніці Ірина Кочан. Та через
об’єктивні причини згодом
ми відмовились від тримовного варіанту і в 1994 р.
вийшов російсько-український словник. Є надія, що
невдовзі тепер вийде українсько-англійський словник,
розширений і доопрацьований, а згодом — том англоукраїнського словника.

•

Окрім педагогічної, наукової і термінологічної праці,
я захопився новим, дещо
спорідненим із парашутним, парапланерним спортом. У ньому поєднуються
парашутний, планерний
спорт, а також гірський туризм. Вперше зійшовши на
Говерлу в 1972 році, я „захворів“ горами. В лабораторії НДЛ-2 панував дух
туризму, адже завідувач
З. Грицьків був майже у всіх
горах Союзу. Мандрівки
в Карпати і взагалі — рідним
краєм ставали невід’ємною
частиною мого життя.
Правда, свого власного
параплана маю лише четвертий рік, тому літав на
позичених — рідко але регулярно, ось уже 21 рік. Суддівський досвід пригодився
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ся виставити свої роботи
лише на двох виставках —
товариство розпалося.

•

і тут — з 2005 року довелося
судити багато Кубків і три
чемпіонати України. Найцікавішими були два Кубки
Курська, Москви і Центральної Росії 2007 і 2008 років,
проведені у м. Сопот (Болгарія).
У 2008-му організував
перший Кубок з точності
приземлення на параплані.
Перехідний кубок я вирізьбив із горіхового дерева,
а на підставці вигравірував
прізвища володарів. Третій
і четвертий Кубок виграв
Є. Віхор із Білорусі. Медалі
і кубки призерам 4-го Кубка
забезпечив (нарешті!) президент Федерації, а призи — незмінний симпатик
і спонсор усіх парапланерних Кубків В. Панасович,
член Ради громадського
об’єднання „Рідне Закарпаття“.
Ірина Фаріон у своїй книзі про походження українських імен так тлумачить
моє прізвище: „Сніцар —
скульптор; різьбар по дереву“. І дійсно, десь у свої
сорок випадково почав
різьбити по дереву. Знадобилися столярські навички,
набуті в дитинстві. Приятель, професійний різьбар,
народний майстер України
Я. Хміляр давав цінні поради і мене прийняли у міське
об’єднання митців-аматорів
„Джерело“. Правда, вдало-

В усіх поїздках, походах, нав
чанні, спорті цікаво було фіксувати незабутні моменти
на фотоплівку. Це захоплення сягає 1958 року, коли вчитель моєї улюбленої фізики
А. Шафранюк організував
фотогурток. Столярування
з батьком давали хоч невеликі, але власні кошти,
які я витрачав на книги,
спортивні знаряддя, фототехніку. Тепер у мене вже
є 6 фотоапаратів (пора міняти кількість на якість!). За
наполегливою рекомендацією В. Лозинської, працівниці
деканату РТФ, наважився
кращі роботи представити
на фотовиставці „45 років
з фотоапаратом“. Вдалось
взяти участь ще у двох, зокрема до 165-річчя Львівської політехніки. Окремі
роботи потрапили в альбоми: „Євген Безніско“, „Вічна
магія Карпат“, „Українська
світлина. Професіонали
й аматори“, том 1, на обкладинки збірок поезій Любові
Долик. До речі, вона написала чудові поетичні підписи
до багатьох моїх робіт.
Коли редакція „Аудиторії“ на своє 60-ліття оголосила і провела фотоконкурс
студентських робіт (тепер
він із великим успіхом проходить щороку), я мав честь
і приємність бути членом
журі. Взагалі, наша газета
близька мені ще зі студентських літ.

•

За рядками цих спогадів
стільки цікавого, приємного
і сумного, друзі, приятелі,
заздрісники, вороги… Шкодую, що так і не вдалося
здійснити свою мрію — читати лекції англійською мовою — бюрократія і консерватизм виявилися сильніші.
Але життя триває і поза
стінами Альма-матер!
Леонід СНІЦАРУК,
вільний пенсіонер
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авторський проект

Життєтворчість та духовність
Богдана Бенюка

Е

Від адміністрації університету із побажаннями успіхів гостя привітав проректор Богдан Моркляник.
Особливо одухотворений настрій
зустрічі додали давні коляди у виконанні фольк-гурту „Марвінок“, з яких
і розпочався захід.
Представляючи гостя, Ірина Дмитрівна наголосила, що „це унікальний
чоловік, який дарує книгам друге
дихання, бо вміє на сцені подати
їх як життєтворчість; актор зі сцени
доводить усім дуже просту, але надзвичайно глибинну істину — закони
вмирають, але книги — ніколи“.
Ідея, що саме у січні, який наповнений родинністю і духовністю,
має відбутися зустріч з іскрометною
особистістю, яка, проживаючи ролі
величезної кількості персонажів, залишається сама собою — надзвичайно
стрижневою, самодостатньою і максимально вільною людиною, прийшла до
доньки пані Ірини — Софійки.
Виступ Богдана Бенюка був цілковито імпровізованим, завдяки чому
відчувалася особлива відвертість, яка
нагадувала аналіз власного життєвого
шляху. Чи не найбільше уваги актор
приділив духовності та спогадам про
родину. Як сказав актор: „сьогодні буду
блудити по історії свого життя“. Отож,
про блукання спогадами:
— Акторську професію для мене
відкрив брат Петро, який вступив до
театрального інституту в Києві, а потім грав у театрі ім. М. Заньковецької
у Львові. Можливість з-за куліс спостерігати за життям на сцені стала для
мене поштовхом до обрання акторської професії. Він виконував не лише
роль старшого брата, а й тата, який
помер, коли мені було лише півтора
року, — ділився спогадами гість. —
Багато нового про долю батьків, які
познайомилися в Німеччині, куди їх вивезли в 1942 році на примусову роботу,
я дізнався аж через півстоліття — після
поїздки туди. Звідти привіз чимало сі-

Світлина Наталії Павлишин

кспресія і надзвичайна духовність
наповнили актову залу Львівської
політехніки 24 січня. У межах авторського проекту народного депутата
Ірини Фаріон „Від книги — до мети“
відбулася зустріч із народним артистом України, відомим театральним та
кіноактором, українським політиком
Богданом Бенюком.

мейних фотографій і документів. У той
момент мене переповнювали надзвичайні відчуття, які оновили духовність
і додали сили.
Актор наголосив, що величезна
кількість несподіваних історій, які часто відбуваються в його житті, щоразу
будять до нового витка, який дарує
усвідомлення, що повинен встигнути
зробити ще багато того, до чого приведе Божа рука.
— Надзвичайно добре мати тих
людей, які готові бігти і підтримувати
внутрішній смолоскип. Тому для кожного важливо вміти зрозуміти свій
шлях. Адже часто беручи те, що начебто випадково приносить життєва
течія, насправді робиш надзвичайно
важливу справу. Це я особливо відчуваю зараз, коли маю довжелезний
шлейф всього, що роблю і ще маю
зробити. Значущим є також уміння
і бажання знайти себе, знати, яка кров
нуртує у тобі, бо це дає можливість
у будь-який момент повертатися до
історичних джерел, — додав Богдан
Бенюк.
Говорячи про важливість духовного світла, навів думку своєї київської
знайомої, яка завжди говорить, що
проміння навіть одного ліхтаря здатне
розрізати темінь. А якщо уявити, що
таких ліхтарів нашого духу величезна
кількість, то яке би не було зло, воно
відступить. Тож зараз найважливіше
повернути людям віру в те, що в нашій
країні може бути порядність, чесність.

На підтвердження цих слів народний артист виконав давню коляду
„Алилуй“, яка у XVII – XIX століттях побутувала у Центральній Україні.
— Зараз наш народ проходить
етап відродження після катастрофічного ХХ століття, яке спопелило нашу
духовність. Але відновлення потребує
чималих зусиль. Колись нашу правдиву історію ми дізнавалися в сім’ях —
від батьків, дідуся чи бабусі. Зараз,
на жаль, такий зв’язок поколінь зник,
і значною мірою винні ми самі, бо спалахуємо, мов сірнички, але не докладаємо зусиль, щоб горіти і передавати
те світло молоді, — зауважив політик.
Завершальним штрихом виступу
Богдана Бенюка став майстерно виконаний вірш Івана Малковича „З янголом на плечі“.
Традиційно кожен охочий мав
можливість письмово задавати свої
запитання. З-поміж багатьох на теми
політики були й такі, що стосувалися
внутрішніх достоїнств. Саме завдяки
таким запитанням присутні довідалися, що основним орієнтиром у житті
Богдана Бенюка є Божі заповіді, які
стають визначальними, коли виникають сумніви щодо тих чи інших дій.
Серед чеснот найважливіша любов,
яка часто виносить на високу хвилю.
А світоглядними орієнтирами є Біблія
і „Кобзар“ Шевченка, які щоразу відкривають новий світ.
Наталія ПАВЛИШИН
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талановиті студенти

коротко

„Архітектор будує не просто
споруди — він будує життя людей“

У Львівському музеї історії релігії
25 січня відбулася моновис
тава Володимира Завальнюка
„Український вертеп“. Лялькове
дійство, що розгорнулося на
двох поверхах-сценах вертепного будиночка, актор відтворив
за текстами Сокиринського
(Галаганівського) вертепу
(1770 рік) — перлини колекції
Музею театрального, музичного
та кіномистецтва України.

С

тудент п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки Степан Солан — людина багатогранна. Він вже декілька років працює архітектором,
є незмінним гравцем команди КВН „неСУЧІ конструкції“ і з дитинства цікавиться
музикою. Степан розповів читачам „Аудиторії“ про свої зацікавлення.
Політехніки“ буде особлива, бо ми
суттєво змінили стиль нашої команди.
Хочеться, щоб публіка перестала сміятися над банальщиною, а переходила
на якісніший рівень гумору. Що цікаво,
більшість наших успішних номерів мені
приснилися. За допомогою інших гравців
команди ми їх опрацьовуємо, але основ
не до мене приходить у снах. Завдяки
КВНу я познайомився з багатьма цікавими людьми і набув безцінного досвіду.

Про музику
Про архітектуру
— Архітектором я, здається, народився.
Улюбленою іграшкою в дитинстві був
конструктор. Архітектура — один із видів втілення моєї фантазії в реальність.
У дев’ятому класі я втік з уроків, приїхав
до Львова, щоб знайти Львівську політехніку і показати свої малюнки. Політехніку вибрав свідомо, до того ж мені
завжди подобався Львів. Вже з першого
курсу почав працювати, робив курсові
іншим студентам, намагався якомога
більше практикувати. Зараз я проводжу
онлайн-уроки з моделювання в інтернеті, разом із декількома архітекторами
проєктую центральну площу міста Хуст.
Пригадую, з моєю дипломною роботою фотографувалося пів гуртожитку.
Вона, до слова, посіла перше місце на
Всеукраїнському конкурсі дипломів у Харкові. Проєктував тоді центр наукового
і творчого дозвілля. Багато моїх проєктів
уже втілили в реальність у моєму рідному
Тернополі. Одним словом, із задоволенням переймаю досвід викладачів Політехніки і самовдосконалююся. В архітектурі
найважливіше — постійна практика.

Про КВН
— Моя кар’єра в КВН розпочалася на
першому курсі, коли я тільки поселився
в гуртожиток. Я одразу погодився грати,
бо не хотілося проводити свій вільний час
перед телевізором. Зараз у нас досить
міцна команда. Наш гумор вважають
трохи специфічним, адже жартувати ми
намагаємося по-філософськи. Ця „Осінь

— Захоплюватися музикою я почав
у сьомому класі. Активно вчився грати на
гітарі, створив панк-групу „Fair play“. Група формується з дев’яти хлопців, грали
музику, подібну до групи Mad Heads XL,
багато гастролювали Західною Україною.
Грошей не заробляли, жартували, що
спонсором нашого гурту був ентузіязм.
Думаю, заробляти в Україні лише музикою реально, проте дуже важко. Після
вступу до Львівської політехніки грати
в групі ставало майже неможливо, довелося припинити. Тепер щотижня організовую в гуртожитку вечірні посиденьки
з гітарою. Вільних місць у коридорі по
суті нема — людям подобається. Знаю
більше сотень пісень, однак намагаюся
грати їх у своїй інтерпретації. А ще можу
підтвердити, що хлопці, які вміють грати
на гітарі, більше подобаються дівчатам.

Про плани на майбутнє
— Якщо говорити глобально, намагатимусь якомога більше допомагати людям і країні загалом. Робитиму все, що
в моїх силах. Архітектор будує не просто
споруди — він будує життя людей. Та
сама центральна площа може людей
об’єднати, а може і навпаки. Якщо говорити конкретніше, хотів би вступити
до аспірантури. Було би цікаво ділитися
своїм досвідом із молодими архітекторами. Взагалі-то, я хочу працювати там, де
будуть потрібні мої навики і знання. Ну і,
безперечно, буду розвиватися всебічно,
адже архітектура — це не тільки креслення і розрахунки.
Записав Артур БОБРИК,
студент четвертого курсу ІКНІ

День пластуна, який відзначати
муть у Львові 23 — 24 лютого,
проходитиме під гаслом „День
пластуна-2013: Роби неможли
ве“. Організатори фестивалю
обіцяють зробити історичне
спільне фото всіх номерних
юнацьких куренів України. Наразі на фестиваль вже зголосилось понад 1200 учасників
із 70 юнацьких куренів України.
27 січня у Львові пройшли по
минальні заходи за жертвами
Голокосту. Біля пам’ятника
жертвам Львівського гетто на
пр. Чорновола загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Пом’янути жертв прийшли
Надзвичайний та Повноважний
Посол ФРН в Україні доктор
Кристоф Вайль, представники
міської й обласної влади та
десятки львів’ян. Поминальна
молитва відбулася і на Янівському кладовищі, де у воєнні роки
також було ще одне гетто.
У Національному музеї „Тюрма на
Лонцького“ 27 січня розгорнули
історично-документальну ви
ставку „Шоа у Львові“. Експозицію на відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
підготували у співпраці Центру
наукового дослідження юдаїки
у музейних збірках України
ім. Фаїни Петрякової, „Тюрми
на Лонцького“ та Львівської
обласної філармонії. 28 січня
засновник Центру Мейлах Шейхет прочитав публічну лекцію,
присвячену вшануванню пам’яті
жертв Голокосту, виявленню,
дослідженню та упорядкуванню
й меморіалізації місць масових
страт цивільного населення під
час Другої світової війни.
За матеріалами інформагенцій
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ґратуляції
еред славних імен солістів старшого покоління Львівської Опери, які чарують нині шанувальників своїм
Сконкурсів
талантом і майстерністю, вирізняється постать народного артиста України, лауреата численних співочих
та фестивалів Анатолія Липника. У  березні в нього два ювілеї — 70 років від дня народження
і 50 років творчої діяльності

Корифей оперного вокалу
У цього артиста за плечима чималий
багаж ролей (партій) — понад 50 — із
репертуару музично-драматичного
театру, як світового, так і національного. Сьогодні ж глядач може побачити
цього майстра також у різних жанрах
музичного театру. Наприклад, як барона Скарпіа в класичній опері Джакомо
Пуччіні „Флорія Тоска“ чи барона Зетта
у легкій опереті Ференца Легара „Весела вдова“, Амонасро в опері Джузеппе

Верді „Аїда“ та ін. Його театральне
амплуа — героїчний баритон.
Окремо хотілося б відзначити не
тільки співочий, а й драматичний
талант Анатолія Липника. Адже свої
партії він не просто співає, а завдяки
розвинутій міміці та лаконічним жестам
малює цілісний повнокровний образ
свого персонажа, до того ж це стосується як легких комедійних оперет, так
і „серйозних“ опер.
О. П.

чари мельпомени

Новинки у зимовому репертуарі
львівських театрів

У

грудні — січні святковий настрій львів’янам та гостям міста прагнули створити майже всі театри, що є у Львові, презентуючи публіці останні новинки
свого зимового репертуару. Підведемо певні підсумки побаченого, бо, як каже
народна мудрість, „час збирати каміння“.

Камінчик перший. Вистава „Зоряний
хлопчик“ (режисер-постановник Роман Валько) у Першому українському
театрі для дітей та юнацтва попри,
безперечно, вдячний драматичний
матеріал не до кінця виправдала
глядацькі сподівання. І розчарування,
на мій погляд, полягає в атмосфері
самого спектаклю. Як і в попередній
виставі Валька „Олівер Твіст“, вона похмура, сіра-сіра, безвихідна. І з таким
Уайльдом та Діккенсом внутрішньо зовсім не погоджуєшся: юнацька публіка
тільки починає відкривати для себе
світ, і хотілося б, щоб він був кольоровий, а не сірий. Звичайно, можна
зауважити, що „Зоряний хлопчик“ —
зовсім не сльозливо-сентиментальний твір, отож і вистава потенційно
виходить важкувата, але якраз тут,
мені здається, режисера підвів підбір
фарб-засобів, у яких він вирішив його
показати. Режисер таки пересолив
пересолене! Як наслідок — уже до
середини вистави глядачі нудяться,
шарудять…
Камінчик другий. Шевченківська
„Катерина“, яку поставив на камерній
сцені Національного академічного
драматичного театру ім. М. Занько-

вецької молодий режисер Богдан
Ревкевич, вийшла зовсім не схожа на
інші вистави цього театру. Вже тільки
сам вибір матеріалу заслуговує на
увагу з боку глядачів. Адже твори
Тараса Шевченка були презентовані
глядачам у найрізноманітніших виконаннях і театральних інтерпретаціях, тож у глядачів склався певний
стереотип сприйняття і уявлення,
якою має бути їх інсценізація: масові
сцени, народні строї, багато патетики.
А ця вистава геть інша. Вона, як би це
парадоксально не звучало, розширює
наше сприйняття якраз своєю камерністю, знову ж таки — атмосферою.
Мимоволі була свідком, коли після
перегляду вистави глядачі ділилися
враженнями: „Таке відчуття, ніби
я сама занурилась у той спектакль,
так ніби біль Катерини — це мій біль,
її драма — то моя драма!“. Зауважимо,
що перед постановником постало нелегке завдання „злити“ шість артисток
(адже головною інтригою є те, що роль
Катерини одночасно грають шість
актрис) в єдиний сценічний, гармонійний образ. Вдалося.
Камінчик третій. Театр „Воскресіння“ теж порадував своїх шану-

вальників новою прем’єрою, а саме
комедією Олександра Вампілова
„Провінційні анекдоти“. Взагалі, для
цього театру стало вже традиційним,
як каже латинське прислів’я, „таврувати звичаї через сміх“. Після серії комедій положень, водевілів ми побачили
справжню виставу у „фірмовому стилі“ воскресінців. Її серед інших постав
вирізняє те, що актори в ній грають
із запалом. Окремо треба зауважити
чудовий український переклад твору, який здійснив з російської Петро
Микитюк (він задіяний у виставі і як
актор). Очевидно, успіх п’єси в тому,
що вона звертається до проблем буття
в іронічній формі, котра і задає тон
усьому спектаклю загалом. До того ж,
у виставі (і це якраз один із її плюсів)
нема однозначних (позитивних або
негативних) персонажів — у такий
спосіб режисер Ярослав Федоришин
увиразнює проблеми „маленьких
людей“. Це дає широке поле для застосування вповні творчого потенціалу виконавців, а також дає відчуття
духовної наповненості, оптимізму
і віри в людину.
Звичайно, такий коротенький своєрідний дайджест трьох різних вистав
не може відтворити повну картину
театрального життя — в нього треба
зануритись особисто.
Оксана ПАЛІЙ
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книжкова полиця

коротко

Не забути, а дати змогу життю
говорити за допомогою творів

І

м’я сучасного вірменського письменника, есеїста, учасника воєнних дій у Нагірному Карабаху, автора, перекладеного багатьма мовами, Левона Хечояна
українському читачеві маловідоме — книжка „Гілка оливи“, видана невеликим
тиражем ще 13 років тому у львівському видавництві „Фенікс“, була лише скромною першою ластівкою. Торік, наприкінці грудня, Левон знову завітав до Львова
через тексти — у видавництві „Срібне Слово“ вийшли його „Ладанові дерева“ —
повість та оповідання.

Презентація цієї стриманої, ніби вирізьбленої на камені, книжки (художник-оформлювач — Леся Квик: „біле
мені не малюється“) відбулась 23 січня
у книгарні „Є“ за участі перекладача
Анушавана Месропяна, видавця Ірини
Лонкевич, літературознавців Олени
Галети й Андрія Дрозди. Автор був присутній лише віртуально — на відео, а також на знак гостинності прислав гранат,
який за вірменським звичаєм треба було
розламати навпіл.
До українського читача, як і до вірменського (не зовсім рідного, бо народився у Грузії), Левон Хечоян прийшов
тихо і нерано — перша книга з’явилась
друком, коли йому виповнилося 36 років. Ровесник вісімдесятників, філолог,
який для письменницької праці потребує усамітнення і зосередження, бо
сприймає літературу дуже серйозно.
За роман „Чорна книга, важкий жук“
удостоєний найвищої літературної нагороди Вірменії „Золотий стилос“ (1999).
Зрозуміти прозу Левона Хечояна поза
культурною традицією його країни, яка
знаходиться у сейсмічній зоні не тільки
геофізично — зазнала політичних і культурних струсів, непросто.
Непростою була й історія перекладу її
українською. Анушаван Месропян, їдучи
вчитися до Львова („тут мій Карабах“),
отримав у подарунок від колеги книжку
Хечояна. І вона у хвилини зневіри служила якорем, який допомагав залишитись в Україні: „Уже надумав збиратись
додому, але взявся читати, а потім сів
і почав перекладати. Доля перекладача
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важка — вдруге входиш у ріку, головне —
ввійти у правильному місці“.
На думку Андрія Дрозди, в сучасній
українській прозі автора, подібного до
Левона Хечояна, знайти важко — більшість пише багатослівно, неконденсовано. Теж лаконічний і близький до Хечояна
за тематикою (пише про рух спротиву
у Карпатах, прихід радянської влади,
руйнації і конфлікти) хіба Василь Портяк.
Якщо ж брати класиків, можна провести паралелі з Василем Стефаником,
хоч вірменський письменник не такий
експресивний, має свій стиль. А ще він
любить використовувати нюанси, які повторюються і тримають тонус оповіді, котра часто має шедевральне завершення.
Крім того, літературознавці зауважують, що Левон Хечоян у своїх творах часто говорить про проблему роду і переривання традицій, наскрізним мотивом же
є глибока релігійність, яка і робить нас
людьми. У його прозі нема літературних
героїв. Натомість є персонажі — маленькі люди, зі своїми стражданнями, болями, надіями. І це знову ж зближує його
з Василем Стефаником, а із зарубіжних
письменників — із Мішелем Фуко.
Ірина Лонкевич, зворушена текстами
Левона Хечояна, розповіла, як вони надихнули її на ідею видати книжку:
— Мені цієї осені потрапила до рук
книжка „Гілка оливи“ — і я її прочитала
на одному подиху. Потім Ануш дав мені
ще „Ладанові дерева“ — і це стало взагалі потрясінням: мало є книжок, які так
глибоко зачіпають мене як читача, це
перший текст, із яким я не дала собі ради
на емоційно-смисловому рівні — він
постійно наново мене вражав. Читаючи,
згадувались Маркесові „Сто років самотності“ й „Правік та інші часи“ Ольги
Токарчук — сага, огорнута містикою. Тож
вирішили видати оповідання і повість
під однією обкладинкою.
Як дим від паління ладану на цвинтарі вимальовує дерева, так і уява кожного читача витворюватиме свої образи,
оперті на досвід і пам’ять.
Наталя ЯЦЕНКО

З 1 до 5 лютого в Палаці мис
тецтв — щорічний фестиваль
найгучніших кінопрем’єр року
„Вечори французького кіно“. Колекцію нових і найкращих фільмів уже увосьме представляють
українським глядачам компанія
„Артхаус Трафік“ та Французький
Інститут в Україні. Це вінтажна
комедія „Любов на кінчиках
пальців“, сімейна драмеді „Рай
чудовиськ“, божевільна любовна
комедія „Психи“, чорна комедія
„Шурхіт кубиків льоду“ та комедія
у стилі панк „Велика вечірка“.
Цього року у травні Львів збере
білоруських, шведських та укра
їнських письменників на проекті
„Літературна подорож: Білорусь“.
Цей проект є мандрівним. На
львів’ян та гостей міста чекатимуть два літературні вечори,
семінар про сучасну літературу
в Білорусі й Україні, семінар про
дитячу літературу в Білорусі,
Швеції й Україні та багато інших
літературних подій.
Стартував конкурс фотографій
„Львів у шоколаді“, який про
водять у межах VІ Національного
Свята шоколаду. До участі запрошують професійних фотографів та
аматорів. Фото приймають у двох
номінаціях — „Львів і шоколад“
та „Спогад, навіяний шоколадом“.
Роботи, які наберуть найбільше глядацьких балів у інтернет-голосуванні на сайті Свята
(www.shokolad.lviv.ua), будуть презентовані на виставці під час нього,
з 14 до 17 лютого. Переможці
отримають звання „Найкращий
шоколадний фотограф 2013 року“,
цінні призи та шоколадні скульптури від львівських майстрів.
У Львові відбувся ювілейний
концерт найкращих незрячих
виконавців, провідних українських
артистів та оркестру Національ
ного театру ім. М. Заньковецької
„Відчинилося життя“. Програму
концерту було сформовано з української і світової класики, акапельних творів і творів сучасних композиторів, інструментальної музики.
Особливістю концерту став живий
звук. Участь усіх виконавців — винятково благодійна.
За матеріалами інформагенцій
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Від старту до фінішу — прокататись
із вітерцем, саньми

С

пуск із гори на санях — це не тільки одна з дитячих розваг, а й зимовий
олімпійський вид спорту. Студент третього курсу ІКТА Львівської політехніки
Іван Винницький „осідлав“ сани у 10 років і з того часу накатав немало кілометрів до успіху: „Найкращі міжнародні змагання у моїй спортивній кар’єрі —
Чемпіонат Європи-2012 — четверте місце — мені з моїм напарником Олегом
Фітелем трішки забракло часу, аби бути третіми. Загалом же я був четвертим
на кубку світу в Австрії і п’ятим — у Німеччині“. Щоб зрозуміти, як це йому
вдалося і чим він живе в спорті і поза ним, треба знати …

Про дні тренувальні. З вересня
до лютого я тренуюся за кордоном.
Качатися на тренажерах — не основне,
бо санникам забиті м’язи не потрібні.
Маємо бути насамперед гнучкі —
проходження різноманітних віражів
повинно бути плавне. Тому після
тренажерного залу ми одразу ідемо
розтягуватися.
Про харчування і допінг. Харчування відіграє важливу роль. І чим більше
важиш, тим скоріше поїдеш, але якщо
маєш зайву вагу, то важко буде вийти
з ручок, важче буде рухатися. Коли я за
кордоном, намагаюся якнайбільше
їсти фрукти, вітаміни, весь час повинен
бути у русі, щоб не бути розслабленим.
Також стараюся їсти більше м’яса, особливо люблю курятину. Неприродний
допінг заборонений. У нас допінгом
вважаються таблетки від голови,
анальгін, навіть протизастудні, від
грипу тощо.
Про фінанси і санний спорт. Голов
на проблема у цьому виді спорту
у нас — це фінансування. Можна
сказати, в кого більше грошей, в того
більше шансів посісти вище місце серед переможців. Наприклад,
у Німеччині є чотири траси, на яких
проводять змагання з кубків світу,
а в Україні — жодної. Є, правда, одна
траса в Кременці, де ми тренуємося,
але вона не відповідає міжнародному

стандарту. І в тому ще одна серйозна
проблема, адже чим більше маєш накату, тим краще почуватимеш себе під
час змагань.
Про сани, їх спорядження та особливості. В інших країнах є окремі
тренери зі старту, з того, як ти відштовхуєшся від ручок, як ти проїжджаєш по
трасі, крім того, там кожен має свого
механіка, та й, узагалі, існують цілі
інститути для розробки саней. У нас
таких можливостей нема, тому, коли не
катаємось у весняно-літній період, то
дивлячись на німецькі технології, стараємося сани підігнати під себе, зробити самі, бо фірмові німецькі коштують
3 – 4 тисячі євро — важко конкурувати
із закордоном. Але до олімпійських
ігор 2022 року хочуть побудувати трасу
у Винниках — є гора, трасу збудувати
коштує 50 мільйонів євро…
Про психологічні та фізичні якості
для успіху. З психологічних якостей
насамперед потрібно мати силу волі.
Також у людини не повинно бути страху, щоб їхати зі швидкістю 120 – 130 км
на годину. З фізичних — важлива
гнучкість.
Про мету. Головною моєю метою
є потрапити на Олімпійські ігри-2013
в Сочі. Щоб моя мрія здійснилась,
оскільки багато претендентів на
участь, треба багато працювати над
собою. Ще, крім того, треба закінчити
університет, бо трішки важко поєднувати
спорт із навчанням.
Про роботу. Я себе,
якщо відверто, програмістом не бачу. Можливо, моя робота буде
пов’язана з комп ’ю
терами, але не з програмуванням — нема
в мене до нього хисту.
А можливо, продов
жу кар’єру в спорті:
не знаю, чи буду тренером, але робитиму
більший акцент на роз-

виток комплектування саней. Беручи
приклад з німців, пробуватиму якось
відобразити на комп’ютері сани, покращити аеродинаміку, адже чим
правильнішу форму саней зробиш,
чим більша обтічність у них буде, тим
скоріше вони поїдуть.
Про хобі та неспортивні захоплення. Маю власну футбольну команду,
в яку входять мої друзі, з котрими
виріс. Беру активну участь у християнському житті — ходжу до церкви
Володимира і Ольги УГКЦ. Тринадцять
років допомагаю в цій церкві, я там
селезіанський аніматор — придумую
різні забави для дітей у двотижневому літньому таборі „Веселі канікули“.
І у буденному житті стараюся розвивати молодь — залучаю до цікавих
проектів, організовую різноманітні
гуртки, взагалі, стараюся робити більше добра людям. Вірю, що Бог мене
оберігає.
Про життя особисте. Не маю дів
чини, бо з таким спортом, як обрав,
важко побудувати стосунки, адже я,
починаючи з вересня, весь час на
зборах — мій батько з мене сміється,
що додому я приїжджаю, як у гості. Та
й складно знайти таку дівчину, щоб
мене чекала. Але надіюся, що знайду.
Про майбутнє в Україні. Мені здається, що майбутнє почнеться тоді,
коли наші люди почнуть змінюватися.
Чому, скажіть мені, у нас не люблять
і не поважають міліціонерів?! Тому
що в міліції працюють переважно непорядні люди. За кордоном, я бачив,
бути поліцейським престижно: якщо
поліцейський іде в формі, відразу
відчутна повага інших людей. Взагалі,
там люди всі приязні, гарно ставляться
один до одного — кожен тобі усміхнеться, кожен підкаже, допоможе. От
коли ми будемо змінювати себе, а не
обговорювати, чому всі такі погані, тоді
буде майбутнє і в нас.
Андрій ЗАЦНИЙ
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Кросворд
Горизонтально:
3. Пристрій у вигляді великого купола, що розкривається у
повітрі для стрибків людини з літака. 6. Казкова водяна істота
в образі дівчини з розпущеними косами і риб’ячим хвостом.
8. У давньогрецькій міфології страшна істота, від погляду якої
кам’яніло все живе. 9. Великий річковий гризун з цінним хутром. 11. Таємна державна поліція у гітлерівській Німеччині.
12. Розрекламована торгова марка певного товару. 14. Жрець
у стародавніх кельтів. 16. Великий свійський птах. 18. Виліт
м’яча за межі поля у футболі. 19. Український козацький
полководець, учасник Хмельниччини. 20. Чоловічий голос.
21. Японське мистецтво складання букетів. 22. Південна водяна рослина з великими красивими квітками. 25. Президент
США. 27. Електричний прилад для сушіння волосся. 29. Широкий асфальтовий шлях, що з’єднує великі міста. 30. Поява
клоунів на манежі. 31. Військовик легкої кінноти, що носив
форму на кшталт угорської. 32. Людина, що сповідує католицизм. 34. Той, хто вкрай обмежує свої життєві потреби, веде
суворе життя. 35. Справжнє ім’я автора твору, що користується псевдонімом. 36. Рівність сторін у їхніх взаємовідносинах.
37. Середній рівень води в річці за багато років.
Вертикально:
1. Завершальна частина літературного твору. 2. Пристрій
для керування рухом судна; кермо. 4. Ведення гравцем
м’яча ― часті удари по м’ячу рукою, ногою у русі чи на
місці. 5. Металевий стрижень, що є еталоном висоти
звуку при настроюванні музичних інструментів. 7. Півкруглий виступ у стіні античної або церковної будівлі, що
здебільшого має власне перекриття. 8. Гірська порода, з
якої виготовляють пам’ятники. 9. Мистецтво формування
свого тіла; культуризм. 10. Радіоактивний хімічний елемент, благородний газ, що випромінює блакитне сяйво.
12. Пучок зрізаних і складених докупи квітів. 13. Адміністративно-територіальна одиниця Франції. 15. Підстилка, яку
кладуть під ступню у взуття. 17. Вибухова речовина сильної
руйнівної дії, яку винайшов А. Нобель. 23. Предмет, що, за
деякими уявленнями, має чудодійну силу і приносить його
власникові щастя, удачу, оберігає від небезпеки. 24. Порода мисливських лягавих собак із довгою шерстю, яких
використовують для полювання на водоплавну птицю.

Відповіді на сканворд,
опублікований
у числі 1

Відповіді на кросворд,
опублікований
у числі 40 за 2012 рік
Горизонтально: 2. Бір. 4. Орден. 7. Шпон. 8. Езоп.
9. Орнітолог. 11. Лукаш. 13. Содом. 15. Код. 17. Ампер. 20. Рулет. 23. Моруа. 24. Ельба. 25. Мак.
27. Ікло. 28. Указ. 30. Баян. 31. Азія. 32. Параф.
35. Сканер. 37. Резюме. 39. Актив. 40. Федорів.
41. Арідник. 42. Абвер. 43. Зал. 45. Іон. 47. Зонд.
48. Кряж. 50. Амфітріта. 54. Атака. 56. Тальк.
57. Дог. 58. Бра. 60. Ная. 61. Байрам. 62. Ярмарок.
64. Альянс. 65. Дідух.
Вертикально: 1. Слід. 2. Бренді. 3. Решето.
5. Спарта. 6. Золото. 10. Таро. 12. „Удар“. 14. Ость.
15. Кремона. 16. Дракула. 18. Муліне. 19. Па.
21. Ле. 22. Ельзас. 26. Панікадило. 29. Хіромантія.
32. Параван. 33. Реставратор. 34. Форвард.
36. Нереїда. 38. Звістка. 44. Азнавур. 46. Ожеледь.
49. Панда. 51. Магія. 52. Тонік. 53. Океан. 55. Адам.
56. Тяга. 58. Бум. 59. Аїр. 63. Аїд.

25. Музично-драматичний твір, що поєднує інструментальну музику з вокальною і призначений для виконання
у театрі. 26. Одна з декартових координат точки у просторі;
вісь Z. 27. Модель людського тіла натурального розміру,
що служить наочним посібником у навчальному закладі,
експонатом у музеї. 28. Брехня поширювана з метою
знеславити, зганьбити кого-небудь. 32. Великий хижий
птах з голою головою та шиєю, поширений у Південній
Америці. 33. Сильна рослинна отрута, яку добувають з
деяких південноамериканських рослин і якою індіанці
отруювали стріли.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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― Петре, як ти ставишся до навчання?
― Музично.
― Це ж як?
― Мені по барабану!
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Дуже чиста совість теж не дає спокійно
спати. Постійно працює як антивірус у
режимі глобального сканування, ― гріхи
вишукує.

J

J

J

― Любий, у мене росте животик, здається,
я вагітна.
― Угу. Я навіть знаю хто батько.
― Хто?
― Хлібобулочний комбінат.
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експрес-оголошення

Відпочиваючи в Карпатах,
пам’ятайте про безпеку !

В

ід самого початку зими лижники
не можуть дочекатися, коли ж нарешті схили Карпат вкриються снігом.
І як тільки холодна пора вступає у свої
права на повну силу, охочі відпочити
вирушають у гори. Та іноді бажання
помандрувати засніженими стежками може мати вельми неприємні
наслідки.
Чомусь саме аматори поводяться на
гірських схилах сміливіше та відчайдушніше від досвідчених відпочивальників. Самовпевненість таких візитерів
зростає обернено пропорційно до їх
реальних знань про особливості поведінки під час перебування у горах.
Гірські стежки приховують у собі безліч
неприємних несподіванок.
Як повідомляє Територіальне
управління МНС у Закарпатській області, 20.01.13 р. в с. Пилипець Міжгірського району вирушили на лижну
прогулянку місцевий мешканець і
гість із Києва та загубилися. Пошуки
тривають. Крім цього, 21.01.13 р. на
Драгобраті загубились двоє росіян
та двоє киян. Пошуки завершились
успішно.
Отож, щоб ніякі негаразди не затьмарювали вашого відпочинку в
горах, насамперед слід дотримуватися
таких правил безпеки:
• не виходити у гори, не зареєструвавшись попередньо у найближчому гірському пошуково-рятувальному пункті;
• вибирати безпечні та відомі маршрути, враховуючи свій фізичний стан
та метеорологічні умови;
• у гори треба вирушати групою, а
не поодинці, що дозволить забезпечити взаємодопомогу учасникам на
маршруті;
• не допускати розділення групи і порушення дисципліни;
• залишати групу можна тільки з
дозволу старшого, який має великий
досвід і авторитет;
Колективи Інституту енергетики і систем керування та кафедри охорони праці Львівської
політехніки з глибоким сумом сповіщають, що
після важкої та тривалої хвороби на 66 році
життя помер кандидат технічних наук, доцент
кафедри охорони праці
Ігор Павлович Пістун.
Схиляємо голови у скорботі і сумуємо разом
з родиною.

• темп руху, кількість і тривалість
зупинок повинні відповідати рівню
підготовки учасників мандрівки, особ
ливостям місцевості й погоди;
• не допускати необґрунтовано високої швидкості;
• дотримуватись правильного режиму
навантажень, відпочинку, харчування;
• вживати заходів для забезпечення
нормальної терморегуляції організму;
• не скорочувати шлях ціною безпеки
(можна потрапити в лавину, поковзнутись, впасти на каміння);
• уникати переміщень у негоду, туман,
пізно ввечері та вночі;
• основну частину денного переходу
виконувати у ранкові години;
• уникати підйомів і спусків по схилах
і жолобах, де є каміння, що вільно
лежить і може скотитись;
• вибирати маршрут із урахуванням
конкретних умов (структури снігового
покриву, стану учасників, погоди),
завжди передбачати безпечний шлях;
• не губити і не забувати речі, щоб у
той чи інший момент не залишитись без
необхідного інвентарю та екіпіровки;
• приділяти пильну увагу попереджувальним знакам у горах, щоб не потрапити в лавину, уникнути зіткнення
на гірськолижній трасі;
• при рухові в горах не споживати
спиртних напоїв;
• під час сильних морозів робити
короткі зупинки для відпочинку, безперервно рухати пальцями, м’язами
обличчя, легко розтирати відкриті
частини тіла;
• при снігопаді діяти з урахуванням
характеру рельєфу, снігового покриву
і стану групи.
Дотримуючись цих правил, відпочиваючи в горах, ви отримаєте порцію
приємних вражень від неповторних
краєвидів Карпат.
Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу ЦО
Львівської політехніки

Вважати недійсними:
утрачений додаток до диплому ДСК
№ 043590, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Фелоник Ірини Євгенівни;
утрачений диплом ЗЖ № 009168, виданий
Львівським технікумом радіоелектроніки
на ім’я Сенишина Ореста Степановича;
утрачений диплом ВК № 35497995,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дьоміної
Юлії Володимирівни;
утрачений диплом ВК № 39581405, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Криворучко Юлії
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним лісотехнічним університетом України на ім’я Баранюка Святослава
Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мигалюк Тетяни
Павлівни;
утрачену залікову книжку № 1004049,
видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Поповича
Сергія Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сопушинської Ірини
Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Нероди Марії Андріївни;
утрачений студентський квиток № 0446785,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Сніжко
Марії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сало Христини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кропанцевої Уляни
Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кузьмович Юлії Володимирівни;
утрачену залікову книжку № 0502617,
видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Струка
Володимира Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Вільчинської Віри
Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сливки Світлани
Іванівни.

Колектив кафедри органічної хімії
ІХХТ Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює
щире співчуття кандидату хімічних
наук, науковому співробітнику Роману
Івановичу Флейчуку з приводу тяжкої
втрати — смерті батька

Колектив кафедри теоретичної радіо
техніки та радіовимірювання ІТРЕ
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире
співчуття інженеру кафедри Галині
Зіновіївні Яцук з приводу тяжкої
втрати — смерті

Івана Романовича.

батька.

ч. 2 (2802)
31 січня — 6 лютого 2013
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Многая
літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
31 січня — мистецький проект „Гармонія сфер“ — живопис,
музика, світло (концертна програма). 18.00.
1 лютого — „Пахіта“, „Кармен-сюїта“,
„Ніч Вальпургії“ (вечір одноактних балетів). 18.00.
2 лютого — „Vivat оперета!“ (прем’єра). 18.00.
3 лютого — „Коппелія“ (балет). 12.00, „Кармен“ (опера). 18.00.

Щиро вітаємо з днем народження проректора з науково-педагогічної роботи

Дмитра Васильовича
ФЕДАСЮКА.
У цей святковий день зичимо Вам міцного здоров’я,
гарного настрою, наснаги і невичерпної енергії для
невтомної праці та добрих справ. Нехай злагода та
добробут завжди панують у Вашій родинній оселі, а
Ваш професійний шлях супроводжують лише процвітання та успіх.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
31 січня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
1 лютого — „Дама з камеліями“. 18.00.
2, 3 лютого — „Пані Міністрова“ (прем’єра). 18.00.
5 лютого — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
6 лютого — „Вода життя“. 18.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

Національний
університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення
посади завідувача кафедри
міжнародної економіки
До участі в конкурсі допускаються особи, які, як
правило, мають вчене звання професора, науковий
ступінь доктора наук, а також стаж педагогічної роботи
не менше 8 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку
кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список
друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс ― місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати
на ім’я ректора Національного університету „Львівська
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бан-

дери, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

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 — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130035.

3 лютого — „Дорога до Вифлеєму“. 12.00,
„Моя дорога Памела, або Як уколошкати
стареньку“. 18.00.
5 лютого — „Лісова пісня“. 16.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
31 січня — „Сарана“. 18.00.
1 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
2,3 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
3 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
31 січня — „Зоряний хлопчик“ (прем’єра). 14.00.
1 лютого — „Попелюшка“. 11.00.
3 лютого — „Дюймовочка“. 12.00, „Повернення“. 18.00.
5 лютого — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.00,
„Пісня про равликів“. 19.00.
6 лютого — „Чарівник смарагдового міста“. 11.00,
„Вільні метелики“. 16.00.

Будинок орґанної та камерної музики
2 лютого — Перлини орґанної музики.
Флейта — Ігор Мацелюх, орґан — Олена Мацелюх. 17.00.
3 лютого — Орґанна класична музика.
Орґан — Олена Мацелюх. 17.00.
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