освітній студентський тижневик
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Володимир Андрієнко:
за фахом — програміст,
за покликанням — письменник     с. 16
Командна робота
ефективніша, ніж
індивідуальна
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Політехніки
змагатимуться в
фіналі Студліги КВН
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Студент ІЕСК
Євген Щегольський
презентував „Катавасію“

15

2

[ваша думка]
Ви читаєте Тараса Шевченка?

Усе геніальне — просте! В цьому
переконуюся завжди, коли чую
чи читаю Тараса Шевченка. Не
перестаю дивуватися як сказане
так просто і, здавалося б, про
очевидне, щоразу викликає багатогранні відчуття. За кожним
не раз перечитаним рядком
знаходиш щось нове, що часом
вражає — і як я цього не помітила раніше?
Нещодавно чула фразу, що проблемою сучасного суспільства
є те, що модно багато писати,
але ніхто не читає написаного. Думаю, таке заглиблення
в себе і байдужість до думок
оточення — досить небезпечне,
особливо в молодіжному середовищі. Адже за самозаглибленням і пошуком чогось нового
не помічаєш, що насправді все
давно на поверхні і достатньо
лише захотіти, щоб „озброїтися“
усім необхідним для саморозвитку і невпинного поступу.
Незважаючи на те, чим займається людина, найважливішим
і визначальним є духовний
стрижень. Бо саме він є тією
ланкою, яка єднає покоління,
душі, створюючи єдину живу
субстанцію — націю.
Лише читаючи класиків, черпаючи їхній досвід, знання, силу
духу, можемо створити міцні
підвалини для майбутнього.
Нічого сильного не виникає без
належного ґрунту. „Кобзар“ —
це зібрання, особливо концентроване духом, із готовими
відповідями на багато запитань.
Взагалі, творчість Шевченка
феноменальна своєю актуальністю упродовж понад півтора
століття. Щоразу, коли читаєш,
виникає думка, що воно писане
сьогодні, про те, що турбує кожного саме в цій суспільно-політичній ситуації, що адресоване
саме тобі.
Сумно, якщо за стрімким технічним розвитком, за гонитвою за
чимось модним і нетривким ми
загубимо споконвічні цінності.
Тому, можливо, варто спинити
свій стрімкий біг на догоду
швидкоминучим тенденціям
і просто заглибитися у світ
геніального і водночас такого
простого і рідного слова.
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Олександр Ковбасюк, студент другого курсу заочного відділення
Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Ці твори завжди актуальні“
Я читав Шевченка ще в школі. На архітектурі не так легко вчитися, література, яка потрібна для виконання проектів, є досить
об’ємною, тож більшість із того, що зараз читаю, стосується
сучасної архітектури. Найбільше мені запам’ятався вірш „Мені
тринадцятий минало“, бо з ним у третьому класі я виграв міську
олімпіаду з читання. Якщо чесно, то в сучасній літературі нема нікого настільки актуального. Це класика, яку треба знати. Більшість людей зараз не мають духовного
стрижня, а ті твори, які писав Шевченко, мають дуже сильну основу і глибокий підтекст.

Павло Приступа, студент першого курсу Інституту енергетики
та систем керування Львівської політехніки:

„Я мало читаю“
Я знаю, хто такий Тарас Шевченко, але нічого не знаю з його творчості. Навіть зі школи не дуже щось пам’ятаю. Я дуже мало читаю
у вільний час, і не особливо є бажання. Не відвідую жодних свят,
пов’язаних із Шевченком. Думаю, що сьогодні ці твори та й література загалом не актуальні.

Назарій Андрущак, асистент кафедри фотоніки Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Львівської політехніки:

„Не бачу особливої цінності“
Зараз не читаю творів Шевченка, колись у школі вчили. Цікавлюся
винятково технічною літературою. Є певні критерії, за якими кожен визначає для себе, цікаво це чи ні. Тим, хто любить художню
літературу, Шевченко, мабуть, цікавий. Особисто для себе не бачу особливої цінності
в його творах, чогось, що могло би збагатити мене духовно або надати поштовх для
самореалізації.
Катерина Калетинець, студентка третього курсу Інституту
архітектури Львівської політехніки:

„Неодноразово перечитувала“
Останнім часом не маю вільного часу. Але загалом багато разів
перечитувала. Дуже подобаються „Гайдамаки“. Цього року планую відвідати заходи, присвячені Кобзареві. Думаю, його слова
завжди будуть на часі, як і багатьох інших українських класиків.

Ольга Шмакова, студентка першого курсу Інституту гуманітарних
та соціальних наук Львівської політехніки:

„Я братиму участь у Шевченківських
заходах“
Я братиму участь у конкурсі „Шевченківські читання“, то перечитала багато творів. На конкурсі декламуватиму уривок із „Катерини“. Мені подобаються твори Шевченка, де він зображує історію
нашого народу, сильний дух, а також ті, що пов’язані з жіночою долею. Їх потрібно
читати і знати, щоб піднімати національний дух. Також я граю у Народному театрі-студії
„Хочу“ і братиму участь у Шевченківському вечорі, ми покажемо виставу „Наймичка“.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[nota bene!]
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з головної зали

самоврядування

Нові люди,
свіжі ідеї
і давні традиції

лютого на засіданні Вченої ради Політехніки обговорили
26
результати виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у 2012 році та стан бібліографування наукового
доробку працівників університету в НТБ і шляхи його покращення

Університетська наука —
в бібліотеці і в результатах
Книги і про книги —
в друці та цифрі
Як зазначив директор НТБ Олександр
Шишка, бібліографування праць
вчених Політехніки є важливим завданням бібліотеки. Один із напрямів
цієї роботи — поточне бібліографування й архівування праць учених — започаткований ще у 1946 році.
З 1999 року НТБ видає щорічний
зведений бібліографічний покажчик
„Друковані праці Національного
університету „Львівська політехніка“.
Відповідну бібліографічну базу даних
створено і в електронному каталозі
НТБ, в кінці минулого року там було
понад 28 500 описів.
З 2009-го НТБ веде електронний
науковий архів (ena.lp.edu.ua), мета

останній зимовий день в Інституті комп’ютерних наук, автоматики та метрології найактивніша
студентська молодь зібралася на
звітну конференцію колегії та профбюро інституту. Очільник профбюро, п’ятикурсник Тарас Крет звітував за рік свого головування.

якого — забезпечити безперешкодний доступ до наукових праць корисЗакінчення на 4 с. →

Закінчення на 12 с. →

У новому статусі

ємно, і ви, думаю, будете
довго згадувати роки, проведені в цих стінах.
Професор побажав мо
лод им фахівцям не забу
вати альма-матер і викладачів, продовжувати вчитися
й далі, а представники кафедр ІГДГ Олександр Дорожинський, Федір Заблоцький, Петро Черняга, Юрій
Губар — знайти добру роботу і розвиватися професійно. У відповідь випускники
подякували викладачам.
Магістр Євген Лаврішко,
який вже успішно працює
за фахом, побажав колегам
на сто відсотків використати
здобуті знання і завжди посміхатися.
І. Ш.

Світлина Ірини Шутки

еодезисти, які знають усе про точні вимірювання,
„відміряли“ й університетський відрізок свого життя.
В останній день зими, сонячний і привітний, випускникам
ІГДГ Політехніки урочисто вручили дипломи

Дипломи магістрів отримало 66 випускників (18 —
дипломи з відзнакою) п’яти
кафедр. Декан повної вищої
освіти ІГДГ професор Ігор
Тревого нагадав випускникам, що вони є вихованцями
визнаної геодезичної школи,
а геодезисти-політехніки
працюють у 36 країнах світу.
З отриманням нового статусу присутніх привітав проректор Анатолій Загородній:
— Коли ви вперше переступили поріг Політехніки,
ви думали: як то буде довго,
як то, напевно, буде важко,
а можливо, й нудно. Думаю,
ви переконалися, що це
зовсім не довго, не зовсім
важко і зовсім не нудно.
Бути студентом — дуже при-

В

Тарас Крет наголосив на найважливіших аспектах, які допомагали
працювати, — новосформована
структура профбюро та цілісна команда. Загалом профбюро ІКТА
працює у восьми напрямках. Найбільш активні — соціально-правовий
і житлово-побутовий. За рік активісти
студентського самоврядування неодноразово реагували на порушення
прав студентів під час їхнього навчання та проживання в гуртожитку,
усіляко підтримували студентів-сиріт,
а також проводили та долучалися

вручення дипломів

Г

3

4

[студії]
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Університетська наука —
в бібліотеці і в результатах
→ Закінчення. Початок на 3 с.

тувачеві, де б він не знаходився. Зараз
в архіві понад 15 тисяч документів,
він наповнюється. У цьому напрямі
працює відділ ІТ та комп’ютерного
забезпечення. Тож бібліотека активно
використовує у своїй роботі і традиційні, й інноваційні засоби.
Інші напрями бібліографування
праць учених — персональна бібліографія (вийшло 53 випуски) і ретроспективне бібліографування праць
в історичному аспекті. Йдеться про
віртуальні виставки на сайті бібліотеки,
ведення бази даних, присвяченої історії Політехніки, а також бібліографічні
покажчики видань університету за
1991 – 2005 рр., вчених-математиків
упродовж 1844 – 1939 рр. Нині у процесі підготовки нові бібліографічні покажчики, які стосуються останніх років,
розвитку геодезичної школи, історії
Політехніки. Серед планів — також
оцифрувати багатотиражку і видання
з історії університету (окремі вже нині
розміщені у Світовій цифровій бібліотеці, до якої входить НТБ), зробити
бібліографічний опис авторефератів,
патентів тощо, поінформувала заступник директора НТБ Ірина Бєлоус.
Завідувач відділу інформатизації
та комп’ютерного забезпечення НТБ
Андрій Андрухів закликав учених передавати бібліотеці свої праці або само-

стійно розміщувати їх в електронному
архіві, збірники матеріалів конференції, що з’явились не у Видавництві
Політехніки (НТБ не має чимало таких
видань). Незабаром автори зможуть
самі вносити інформацію про свої
публікації у єдиний електронний довідник, який саме розробляють, — для
ефективнішої роботи бібліотеці важливо вчасно отримувати інформацію про
опубліковані праці.

Коли наука ефективна
Проректор Зорян Піх зазначив, що до
виконання всіх видів НДР (держбюджетна тематика, договори з підприємствами, угоди про міжнародне співробітництво, ін.) залучено 2263 науково-педагогічні працівники, 319 штатних
працівників НДЧ. Доповідач розповів
про особливості фінансування НДР,
виокремив тенденцію до зростання
обсягів залучених коштів в ІБІД, ІГДГ,
ІЕСК, ІКНІ, ІТРЕ, ІХХТ.
Щодо результатів виконання НДР,
проректор спершу розповів про інформаційний продукт, тобто видання
монографій, підручників і т. д. Тут
є тенденція до зростання. У 2012 році
за результатами виконання НДР за
кошти бюджету опубліковано 20 монографій, 5 підручників, 16 посібників,
1076 статей, тез і матеріалів конференцій, 192 публікації в зарубіжних

виданнях, 83 — у виданнях, що входять
у наукометричні бази даних. Тут Політехніка є лідером в Україні за багатьма
показниками. Однак публікація — не
достатній результат. Важливий показник ефективності виконання НДР —
створення нової науково-технічної
продукції (нова техніка, технології,
матеріали і т. д.). Частину цих напрацювань впроваджено у виробництво,
проте минулого року не було продано
жодної ліцензії на використання винаходу (тоді як політехніки отримали
93 патенти). Це невтішно, бо саме
кількість проданих ліцензій — чи не
найголовніше підтвердження затребуваності результатів досліджень,
зауважив ректор Політехніки. Важливим показником ефективності університетської науки є виконання НДР
за госпдоговорами, грантами, міжнародними проектами. Так, у 2012-му
співвідношення залучених коштів до
коштів, одержаних із держбюджету,
становить 1,21.
Необхідними передумовами результативної наукової роботи на засіданні назвали орієнтацію на конкретний результат, прикладну проблематику, потенційних замовників, також
якісну підготовку запитів для конкурсів
на фінансування НДР з держбюджету,
орієнтацію на успішні попередні результати.
Ірина ШУТКА

старт

Командна робота ефективніша, ніж індивідуальна

О

ператор мобільного зв’язку „МТС Україна“ оголосив про початок основного конкурсного етапу всеукраїнської освітньої програми „Професіонали
майбутнього“, яку компанія проводить спільно з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України. Тема наукових проектів цього року — „Рефармінг
радіочастотного спектру з метою забезпечення ресурсів для впровадження
і розвитку LTE-технології в Україні“.

— Мобільні оператори зараз використовують в основному технологію
мобільного зв’язку GSM. Її почали
розробляти ще в кінці 80-х років,
відтак очевидно, що виникають проблеми щодо впровадження нових
видів послуг, а отже, потрібні нові
технології. Компанія МТС як замовник
зацікавлена в рішенні, яке дозволить

їй одночасно використовувати існуючу
технологію, щоб зберегти абонентів,
і підтримувати нових за рахунок залучення нових видів послуг, — розтлумачує „тренер“ команди четвертокурсників напряму телекомунікацій ІТРЕ
асистент кафедри телекомунікацій
Орест Лаврів. — Компанія не проводить конкурс для того, щоб отримати

проект, який безпосередньо можна
реалізувати в такому вигляді, який
він є. Даючи студентам можливість
проявити себе, розробляючи науковий проект, компанія використовує
їхні ідеї при будівництві та експлуатації
мережі.
Львівська політехніка — учасник
конкурсу від самого заснування. Зараз
вишів-учасників 12. Цьогоріч п’ять четвертокурсників ІТРЕ ще в січні почали
готуватись до фіналу, який відбудеться
у травні. Упродовж конкурсного етапу
всі студенти-учасники отримують
стипендію від МТС. Цьому передував
конкурсний відбір (контрольна робо-

та), переможці якого і сформували
команду.
— Для мене потрапити в команду
було не дуже складно, бо ще до того
займався деякими іншими проектами,
читав роботи попередніх років, праці
науковців, — каже капітан команди
Павло Гуськов. — Тому розумів специфіку роботи. Контрольна — це нескладне завдання. Складна сама реалізація
проекту, над якою зараз працюємо.
Ще один член команди Руслан
Козловський додає:
— Хоч ми давно знали про конкурс,
готуватись до контрольної я почав
аж тоді, коли оголосили дату — приблизно за тиждень. Тому було трохи
складно. Але спрацював великий
багаж знань, які ми отримали на попередніх курсах. Та й допомогло бажання
потрапити в команду.
— На жаль, конкурсом зацікавилось не так багато студентів, як хотілося б, — каже Орест Лаврів. — Зголосилось лише 11 охочих, впевнених
у своїх силах. Серед них була одна
дівчина, до того ж вона набрала не
найбільше балів. Тому в нас незвично
чоловічий склад.
Цього року керівник проекту завідувач кафедри телекомунікацій
професор Михайло Климаш та Орест
Лаврів вирішили більше модерувати
підготовку команди, дати студентам
можливість працювати максимально
самостійно.
— В конкурсі йдеться про таку
роботу, де ініціатива йде від виконавця, — каже Орест. — І це дуже цінно
для студентів, адже навряд чи вони
можуть отримати такий досвід на заняттях в університеті. Не завжди у нас
повне взаєморозуміння. Іноді маємо
різні думки з хлопцями, сперечаємось.
Але це чудово, що вони мають своє
бачення, це для них додатковий крок
до кар’єри в науці чи в бізнесі.
— Викладачі допомагають нам
багато. Але вони більше ставлять зав
дання, а працювати ми намагаємося
самостійно, — підтверджує Руслан
Козловський. — Шукаємо щось в інтернеті. Коли виникають питання, наставники підказують, у якому напрямі
далі працювати.
Капітан Павло Гуськов безпосередньо розподіляє завдання між колегами. Кожен має свою ділянку роботи.
До 10 березня планують зробити попередню презентацію, щоб ці результати
підсумувати, опрацювати, скоригувати
і привести до кінцевого вигляду, придатного для доповіді на фіналі.
— Спочатку ми намагалися ділити
завдання рівномірно. Ми вчилися
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разом досить довго, 4 роки, — розповідає Павло. — Але тільки зараз,
після спільної роботи, вивчили особливості кожного, відтак і завдання
розподіляємо відповідно до цього.
Наприклад, Микола Шеремета займається програмною частиною проекту,
технічною реалізацією, я намагаюся
скеровувати проект у загальному, щоб
ми не відгалужувались занадто від
головної теми і мети. Руслан більше
працює над оптимізацією існуючої
мережі. Ігор Кузь і Зеновій Хархаліс зараз виконують цікаву частину роботи,
але це секрет (щоб не прочитали наші
конкуренти).
„Тренер“ посміхається і привідкриває завісу таємничості:
— Трохи поясню читачам. У нас
робота за темою розділена таким чином: частина зусиль іде на оптимізацію
існуючої мережі, а частина — на те, як
придумати спосіб щодо впровадження нового типу технології (саме це
досліджують ці два студенти). Тільки
сумісне вирішення цих двох завдань
може забезпечити успіх проекту і досягнення мети.
Зустрічі зі студентами відбуваються
і під час занять, і поза заняттями, часто
за допомогою інтернет-мережі тощо.
От і під час нашої зустрічі Зеновій спілкується через скайп.
Крім того, що всі учасники команди неодмінно хочуть перемогти,
все-таки найціннішим вони вважають практичний досвід у своїй галузі
(„я хотів взяти участь у якомусь конкурсі, де можна не просто навчатись,
бо це ми робимо вже четвертий рік
в університеті, а застосувати знання
на практиці, зрештою, оцінити свої
можливості, на що ти спроможний
у якомусь проекті“ — Руслан), можливість вдосконалити свої знання
(„коли ми зіткнулися з цим проектом,

я буквально за місяць вивчив багато
нового цікавого матеріалу; наша
мета — не просто отримати чи вдосконалити якісь навики, а навчитись
розуміти сам процес, відповідно придумувати щось своє нове “ — Микола), безпосередньо доторкнутись до
науки (очевидно, не один із команди
обере в найближчому майбутньому цей шлях) або до мереж зв’язку
(„мені завжди подобались безпровідні мережі зв’язку, я хотів спробувати з ними попрацювати“ — Руслан),
спробувати себе в іншій галузі („ми
будемо рахувати й економічну частину, і прив’язуватись до певного
району“ — Павло).
— Зрештою, це й додаткова галочка в резюме. Новітні технології — це
модна тема, — додає Ігор Кузь.
— За ці кілька тижнів ми вже стали
командою. Командна робота набагато
ефективніша, ніж індивідуальна, —
каже Микола.
У фіналі конкурсу в Києві відбудеться публічний захист наукових робіт
перед компетентною конкурсною
комісією, до якої входять представники вишів і фахівці телекомунікаційної
галузі. Комісія оцінить наукові розробки команд, виходячи з інноваційності, практичного значення, логіки
і архітектури проектування, швидкості
реалізації; також будуть враховувати
презентаційні навички. Політехніки
доповідача ще остаточно не вибрали.
Паралельно з капітаном Павлом (він
має великий досвід виступів на конференціях) готуватиметься ще хтось.
Команда-переможець отримає
грант у розмірі 25 тис. грн. для кожного учасника на дальше навчання та
підвищення професійного рівня знань.
Від консультації відволікала
Тетяна ПАСОВИЧ
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наука популярна

коротко

Майбутнє починається в хімічній
лабораторії
Микола Борзенков,
кандидат хімічних наук,
науковий співробітник
кафедри органічної хімії.

Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту знову розділили. МОН
очолив Дмитро Табачник. Державну службу молоді та спорту
України реорганізовано у відповідне міністерство. Його очолив
Равіль Сафіуллін — очільник
ліквідованої структури.

Напрям досліджень:
нові функціональні
мономери для створення
полімерів біомедичного
застосування.
Cинтезу нових полімерних матеріалів
для біомедичного застосування в науковому світі — від Японії до Америки —
нині приділяють велику увагу. Створення
таких матеріалів — систем доставки
лікарських препаратів (наприклад, протиракових), підкладок для потреб тканинної інженерії (скажімо, регенерація
серцевої м’язової тканини), імплантатів,
носіїв біомолекул тощо — факт ично
є справою біофізиків, біологів. Але закладення „фундаменту“ для роботи в цьому
керунку — суто хімічна задача.
Багато полімерних матеріалів мають
недоліки, що обмежують можливості
їх використання: відсутність потрібних
функціональних груп для зв’язування
біомолекул чи гідрофільності, тобто здатності речовин змочуватись водою і т. д.
Існує багато методик, пов’язаних із модифікацією полімерів і спрямованих на покращення їхніх властивостей для потреб
біомедичної галузі. Загальнопоширеним
є синтез полімерів на основі комерційно
доступних мономерів, дальше дослідження властивостей і можливостей
застосування цих полімерів. Є й інший
підхід: синтезувати полімери не з готових
мономерів, а самим спочатку створити ці
„вихідні цеглинки“ — мономери.
Синтез нових мономерів, що мають
певні характеристики, дозволяє долати обмеження на початковій стадії
і створювати на їх основі нові полімерні
матеріали із прогнозованими властивостями. Власне, синтез вихідних мономерів є першою стадією у створенні
полімерних матеріалів; на другому етапі
до органічної хімії долучається хімія полімерів, а на третій — біологія, адже без
результатів біологічних випробувань не-

Ректор Львівської політехніки,
голова Ради ректорів Львівщини
професор Юрій Бобало взяв
участь у Всесвітньому освітньому
форумі у Лондоні. Юрій Ярославович був у складі офіційної
делегації Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
серед ректорів провідних вишів
нашої країни. Цього року у заході
взяло участь майже 600 учасників зі 120 країн.

можливо робити висновки про ефективне використання отриманих матеріалів.
Над синтезом нових функціональних
мономерів для створення полімерів
біомедичного застосування у Львівській
політехніці працює група науковців під
керівництвом доцента Ореста Гевуся,
якого вважаю своїм „хрещеним батьком
у хімії“: під його керівництвом займаюся
науковою роботою ще з третього курсу,
виконав магістерську і дисертаційну роботу, яку захистив у квітні минулого року.
У 2011 році я взяв участь у міжнародній
конференції в Непалі, де отримав нагороду за найкращу стендову доповідь
серед молодих учених. В актуальності
наукової проблематики, якою займаються
політехніки, я переконався під час стажувань у провідних світових університетах:
у 2008-му побував у Брістольському університеті (Великобританія), а минулого
року виграв стипендію МОНМС для молодих науковців — і два місяці стажувався
в університеті ім. Фрідріха-Олександра
(Німеччина). Там я працював над покращенням деяких існуючих полімерів і їхніх
властивостей та шукав шляхи створення
нових полімерних матеріалів на основі доступних вихідних речовин. Перебуваючи
за кордоном, я з приємністю усвідомив:
ми рухаємося в одному керунку з провідними науковими установами світу. Про
це свідчать і численні наукові публікації
у провідних хімічних журналах. Хоча,
звичайно, західні лабораторії мають суттєву перевагу — доступ до найновішого
обладнання, що дає можливість швидко
й ефективно проаналізувати властивості
нових сполук. Сподіваюся, з часом так
буде й в українських університетах і наукових центрах.

5 березня завершилась реєстрація охочих на зовнішнє незалежне оцінювання у 2013 році.
У Львівському регіональному
центрі оцінювання якості освіти
станом на 4 березня зареєстровано 30 825 учасників ЗНО. Про
це повідомила директор ЛРЦОЯО
Лариса Середяк.
Українським студентам у березні
2013 року підвищать стипендії
та іменні стипендії. Про це повідомив міністр Дмитро Табачник
на прес-конференції. На питання,
на скільки саме зросте розмір
стипендій, він сказав, що ще не
може дати відповіді.
Минулого тижня студенти у Києві
протестували проти законопроекту про вищу освіту. Учасники
протесту висловлювали свої побажання авторам Михайлові Сороці, Сергію Ківалову і Григорію
Калетніку біля будівлі комітетів
Верховної Ради.
В Україні навчається понад 60 тисяч
іноземних студентів. З них понад
4 тисячі — з Європи і Північної
Америки. Кількість українських
студентів, які виїжджають на навчання за кордон, у кілька разів
менша. За словами Д. Табачника,
студенти-іноземці залишають
в Україні 4,3 млрд. гривень на рік
як плату за навчання.
За матеріалами інформагенцій
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рецепти успіху

Про розмір чужої зарплати (не) питають,
або Скільки заробляють ІТ-шники-початківці?

С

ьогодні та принаймні в найближчі роки фахівці ІТ-технологій майже ніде в світі з голоду не помруть: працедавці хапають їх уже зі студентської лави. Про те, за що і скільки
їм платять, нам розповіли випускник Інституту прикладної математики та фундаментальних наук і два студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Львівської політехніки, а також першокурсник факультету одного з найстаріших університетів Лондона — London South Bank University.

Вчишся,
знаєш і маєш

Артур Безносюк у 2012 році
закінчив навчання на кафедрі прикладної математики
ІМФН. Працювати за фахом
хлопець почав із четвертого
курсу.
— Я не міг шукати роботу швидше, бо зацікавився
програмуванням тільки на
першому курсі: читав додаткову літературу, старався
якнайкраще виконувати всі
лабораторні. На третьому
курсі захопився алгоритмічним програмуванням
і навіть мріяв про наукову
кар’єру. Але позаторік відіслав резюме в компанію
„Globallogic“, яка розробляє
програмні продукти у сфері
телекомунікацій, медицини, цифрових медіа. Після
складних тестування та співбесіди потрапив на роботу.
Працював повний робочий
день, але надалі старався
добре вчитися. Та хоч закінчив університет із відзнакою, за 5 – 6 курс мало що
пам’ятаю. Я переконаний,
що справді вчитися і працювати — неможливо, —
зазначає програміст.
Артур працює з різними проектами, має добрий досвід програмування мовами С і С++. Зараз

розробляє програмні продукти для роутерів. Він
зазначає, що оплата праці
комп’ютерників зростає
разом із досвідом, але
часто працедавці зумисне
на початках платять дуже
мало. Якщо спочатку він
заробляв по 200 доларів за
місяць, то тепер річні прибутки коливаються у межах
11 – 12 тисяч доларів. Найпріоритетнішою галуззю
для високих заробітків ІТфахівців у Львові вважається створення програм
і додатків до мобільних
пристроїв.

знань. Багато викладачів
вважають: якщо ти працюєш, то маєш знати більше.
Маю дохід середньостатистичного львівського програміста: від 10 до 12 тисяч
євро в рік. Поки не маю
сім’ї, можу працювати там,
де більше платять, легко
змінювати місця праці. Як
матиму дружину і дітей,
то переїхати або лишитися
без сталого заробітку буде
непросто. У найближчому
майбутньому планую започаткувати власну справу, —
розповідає студент.

Працюєш? —
Від тебе очікують
більшого
Українсько-данська компанія „ІнтерЛогіка“, яка займається створенням програмного забезпечення, — місце
праці п’ятик урсника ІКНІ
Мирослава Кучми.

— Я веб-прог рам іст.
Працюю з першого курсу.
Половину робочого дня
в „ІнтерЛогіці“ підтримую
сервіс керування відеофайлами. Донедавна мав дві
роботи. Добре навчався до
четвертого курсу, але потім
зрозумів, що досі майже не
використовував отриманих

Дмитро Гаврилюк, одногрупник Мирослава, називає себе фрілансером.
Каже, що бувають місяці,
коли його „зарплата“ перевищує місячні прибутки
колеги. Стабільний дохід
(1 – 3 тисячі гривень у місяць) юнак отримує від
реклами на власному сайті
привітань та листівок.
— Створюєш сайт, „розкручуєш“ його близько року,
і коли відвідуваність зростає
до майже 100 тисяч користувачів у місяць, можна вже
не хвилюватися за прибу
ток. Він тебе шукає сам.
Майже 2 роки я вже нічого
не роблю, але продовжую
заробляти. Це може кожен
студент-програміст, — вважає Дмитро.

Радянський острів
у Лондоні

Першокурсник лондонського
вишу Мартін Бауер навча
ється за спеціальністю „Розробник 3D-графіки“. Перші
навики тривимірного опра
цювання зображень він здобув самотужки.
— У дитинстві я жив у Канаді. Саме там, коли я мав
7 років, батьки купили мені
перший комп’ютер. Спочатку грав в ігри, потім захотів
їх вдосконалити. Перечитав
усе, що можна, в інтернеті,
встановив потрібні програми,
опанував „Фотошоп“ і зробив
свої перші 3D-моделі машин
і людей… На форумах компаній-розробників знайшов однодумців із різних країн. Спочатку створював модифікації
різних ігор. Найбільша моя
робота — радянський острів
площею 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Це вигадана
„Республіка Тавіана“ — додаток до гри „ArmA – 2“. Про
неї пишуть багато спеціалізованих сайтів. „Тавіану“
придбали близько мільйона
гравців. Після цього багато
компаній-розробників ігор
запропонували мені роботу.
Зараз працюю на домашньому комп’ютері по 8 – 10 годин
на день. Мій сукупний дохід
за рік сягає 30 тисяч фунтів.
Цього вистачає, аби оплатити
навчання і насолоджуватися життям. Невдовзі ми
з друзями, які працюють зі
мною, створимо свою компанію-розробника, — каже
хлопець.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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люди університету

Від батька — до сина
оцент кафедри фізичного виховання, заступник директора
ІГСН Львівської політехніки, президент Львівської обласної федерації
стрільби з лука, член виконавчої ради
відділення НОК України у Львівській
області, експерт програми „Солідарність“ Міжнародного олімпійського
комітету Олександр Калиніченко за
37 років роботи в університеті підготував 25 майстрів спорту зі стрільби
з лука.

„Ходити, говорити
та стріляти я почав
одночасно“
З цього приводу він жартує: „ходити,
говорити та стріляти я почав одночасно“. І не дивно, адже Микола
Олександрович, рекордсмен світу
та чемпіон Європи зі стрільби з пістолета, бачив сина продовжувачем
своєї професії. Згодом батько став не
лише організатором у Союзі і в Україні нового виду спорту — стрільби
з лука і палким його шанувальником
(„заразив“ ним двох синів і дружину — лікаря за фахом), а й ініціатором
налагодження у Львові масового випуску луків та стріл, відкриття різних
шкіл, секцій, підготовки професійних
тренерів тощо.
— Я ще школярем досягнув чималих успіхів у стрільбі з лука, — пригадує
Олександр Миколайович. — Однак
батько порадив мені серйозно зайнятися стендовою стрільбою (по рухомих
глиняних тарелях). Під керівництвом
заслуженого майстра спорту Володимира Зіменка я став кандидатом
у майстри спорту, а на другому курсі
навчання у Львівському інституті фізичної культури — майстром спорту зі
стрільби з лука.
Практичну роботу тренера у Політехніці, яку розпочав у 1976 році,
Олександр Калиніченко поєднував
з організацією наукових досліджень
проблем стрільби з лука, виготовляв унікальні на той час прилади
з використанням лазерної техніки,
мікропроцесорів, підготував відповідне програмне забезпечення для
проведення наукових досліджень.
Далі було заочне навчання в аспірантурі Українського державного
університету фізичного виховання
та спорту в Києві. Дисертація, як від-

Світлина Катерини Гречин

Д

значили члени вченої ради університету, „тягнула“ на ступінь „доктора
педагогічних наук“. Перед захистом
і після нього регулярно публікував
результати своїх досліджень у спеціа
лізованих журналах Англії, Болгарії,
Польщі, Росії та Японії, став автором
трьох навчальних програм зі стрільби
з лука для ДЮСШ, СДЮШОР та ШВСМ
України.

Без мистецтва
нема науки
— Олександре Миколайовичу, це
правда, що стрільба з лука позитивно впливає на розумову діяльність
людини?
— Це твердження й справді є на межі
наукового відкриття, адже психологія
як наука не розкладена по поличках
так чітко, як, скажімо, таблиця Менделєєва. Цікаво, що стрільбу з лука
прирівнюють до особливого виду мистецтва. До речі, в Японії її називають
„шлях лука“, бо вважають, що цей вид
спорту відкриває в людини третє око,
розвиває інтуїцію, змінює внутрішній світ. Можливо, саме тому японці
щасливі кожного дня, а ми лише тоді,
як досягнемо певної мети. Стрільба
з лука, як і відвідування театрів, кіно,
спонукає людей до творчості, котра
по-своєму сприяє розвитку наукових
досліджень, нових відкриттів. Цілком
можливо, що вивчення впливу цих
занять на організм людини допоможе людству відкрити багато таємниць,
навчить одночасно контролювати інформацію з різних джерел і швидко
приймати адекватні рішення.

— Чим живете нині?
— Окрім прямих обов’язків в інституті
і на кафедрі, багато часу займає громадська робота президента Львівської
обласної федерації стрільби з лука,
суддівство і наука. Мене й досі манять
мандри, тому під час відпусток намагаюся побувати за кордоном. Повернувшись із таких поїздок, починаєш
більше шанувати Україну. Пишаюся,
що наші теоретичні основи стрільби
з лука найкращі у світі. Вважаю, що
залишу свій добрий слід у спорті, бо
продовжую справу батька. Мрію, щоб
наш студент чи студентка піднялися на
п’єдестал Олімпійських ігор. Хотілося б
також через засоби спорту розгадати
таємниці людської сутності.
— Ви знаєте чимало цікавих історій
довоєнного і післявоєнного Львова,
шануєте і любите мистецтво…
— Мабуть, це мені передалося
від Романа Труша (сина видатного
українського художника та громадського діяча), з яким познайомився
у 1957 році. Останні п’ять років його
життя ми дуже тісно спілкувалися. Він
розповідав мені історію свого роду,
Львова й мистецтва загалом. Відтоді
я й „захворів“ мистецтвом, Львовом.
Сподіваюся, як випаде нагода, вдасться зробити світлини усіх флюгерів, які
є в місті, а ще хотілося б пройтися містом із Володимиром Шишкою, директором нашої Науково-технічної бібліо
теки. Це була б розкішна мандрівка.
Я люблю Львів, закохую в нього гостей
із-за кордону.
— Що хотіли б побажати політехнікам?
— Щоб удосконалювали себе через
мистецтво, адже воно змінює людину, вчить „відкривати“ приховану
потужність людського „комп’ютера“,
допомагає під’єднатися до загального
світосприйняття. Гасло на головному
корпусі Політехніки „Наукам і мистецтвам“ не випадкове. Це гасло життя,
закодована сутність сприйняття кожною людиною світу, бо не можна досягнути успіху в науці, не користуючись
засобами мистецтва. Дуже важливо,
щоб студент був соціально здоровий,
адже тільки ті люди досягають успіху
в житті, які щось роблять не для себе,
а для суспільства.
Катерина ГРЕЧИН
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славетні українці

Високі нагороди не вберегли
від переслідувань

П

авло Платонович Чубинський. Що ми знаємо про нашого славного
земляка? Щонайбільше —
що він автор слів до відомого й улюбленого українського Гімну „Ще не вмерла Україна…“.

Ще не вмерла
Україна
Відомий вчений-етнограф,
поет і журналіст, юрист,
активний діяч українського національного руху на
Правобережній Україні народився 27 січня 1839 року.
Своє дещо змінене прізвище отримав від свого
предка козака Івана Чуба.
Від нього, вочевидь, передалася йому любов до
рідної землі і бунтарська
вдача. Здобуваючи у Петербурзькому університеті фах
юриста, з головою поринув
у громадську роботу української громади, дописував
до журналу „Основа“. Там
познайомився з Т. Шевченком, П. Кулішем та М. Костомаровим, що й визначило
його дальшу долю.
Завершити навчання не
вдалося, бо відрахували
з університету за участь
у мітингу проти розправи
над учасниками варшавської маніфестації. Повернувшись додому, працював
над… дисертацією „Нариси
народних юридичних звичаїв і понять з цивільного права Малоросії“, яку
успішно захистив у Петербурзі й одержав учений
ступінь кандидата правознавства. Життя у північній столиці не приваблює
Павла, і він повертається
в Україну, дописує до різних
журналів, стає членом київської українофільської „Громади“, проти якої невдовзі
завели кримінальну справу.
До неблагонадійних потрапив і П. Чубинський. На
хвилі цих подій у вересні

1862 року він написав свій
доленосний вірш „Ще не
вмерла Україна“. Могутній
заклик до боротьби за свободу і незалежність, гордість за своє минуле і віра
в світле прийдешнє надихнули о. М. Вербицького
з Перемищини, і він поклав
цей вірш (з дещо зміненим
текстом) на музику, який
спочатку став забороненим, а потім і офіційним
Гімном України.

Наукова
спадщина
П. Чубинського висилають
в Архангельську губернію.
Про цей період його життя згадувала, виступаючи
торік у Львівській політехніці на ювілейній академії „Сандармох. Пам’ять.
75 років Великого терору“,
почесний голова правління
Карельської республіканської громадської організації „Товариство української
культури „Калина“ Лариса
Скрипникова.
— Найголовніша націо
нальна риса українця —
релігійність, порядність,
працьовитість, талант до
науки, культури, — відзначила вона. — І куди доля
не закидала б українців,
вони всюди залишають по
собі добрі справи. Мало
хто знає, що наш славний
земляк Петро Чубинський
зробив великий внесок

у розвиток господарства
Карелії, відбуваючи 7 років
заслання в Архангельську.
Він об’їздив весь північний захід Росії і написав
першу наукову працю про
Карелію „Корели“. За ці
дослідження президія Російського географічного товариства нагородила його
великою срібною медаллю, а уряд скасував арешт
і дозволив повернутися
у Петербург.
Але Павла Чубинського
чекають в Україні: саме
йому доручають очолити
експедицію для етнографічних та статистичних досліджень побуту українців
у Південно-Західному краї.
Робота, що тривала два
роки, за словами академіка Л. Берга, „була найвидатнішим явищем в історії тогочасної етнографії“,
а зібрані величезні скарби
народної культури ввійшли у семитомник „Праць
етнографічно-статистичної експедиції в ЗахідноРуський край“ (Петербург,
1872 – 1879 рр.). І все це
усупереч тому, що уряд
не визнавав українського
народу, української мови,
а Україну вважав південною окраїною Російської
імперії. За словами Ф. Вовка, його заслуг цілком вистачило б і на кількох професійних учених.
Учений записав майже 4 тисячі обрядових пісень, 300 казок, у шістдесяти місцевостях зафіксував
і опрацював говірки, звичаї,
повір’я, прикмети, домігся
від уряду створення Південно-Західного відділу
Російського географічного товариства в Києві. За
кілька років ця наукова
установа видала два томи
„Записок Південно-Західного відділу…“, підготувала
три томи праць Михайла
Максимовича, вперше опублікувала українські думи

і пісні з репертуару кобзаря
О. Вересая.
За наукові дослідження
1873 року Російське географічне товариство нагородило Павла Чубинського
золотою медаллю. Через
два роки він отримує золоту медаль від Міжнародного етнографічного конгресу, а 1879 року — найпочеснішу наукову нагороду
в Росії — Уваровську премію Петербурзької Академії Наук. Та незважаючи
на ці заслуги, шовіністична
преса, устами заздрісників
і прихильників царського
режиму, постійно цькувала
і оббріхувала ученого та
його однодумців з київського відділу Російського
географічного товариства.
Жити в Україні стає нестерпно, тож Павло Чубинський знову їде в Петербург, працює чиновником
у департаменті загальних
справ Міністерства шляхів
і дослужується до чину
статського радника.
Заслання, постійні переслідування, цькування,
відкрита неприязнь супротивників даються взнаки:
хвороба змушує його піти
у відставку. Друзі виклопотали йому дозвіл повернутися в Україну. Оселився
на своєму хуторі у Борисполі, але жити повноцінно
вже не зміг: по суті, чотири
роки був прикутий до ліжка
і 26 січня 1884 року відійшов
у засвіти.
Доля подарувала Павлові Чубинському коротке
життя, зате дуже насичене,
яскраве, безмежно віддане
українській національній
ідеї, а внесок у правознавство, народознавство, етнологічні і фольклористичні дослідження й донині
є важливим підґрунтям розвитку вітчизняної наукової
думки.
Катерина ГРЕЧИН
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поет гніву і любові
тоїмо напередодні величної дати — 200-ліття Тараса Шевченка, яка ще
Сусвідомленням
і ще раз спонукає нас до роздумів над його життям і творчістю, над
ролі і значення Шевченка для відродження України, віри
в перемогу ідеалів правди і волі, непримиренності до неправди

Жіноча доля в творчості
Тараса Шевченка
Його називають поетом гніву і любові. Тему, винесену в заголовок,
підказали студенти театральної
студії Народного дому „Просвіта“
Політехніки „Хочу“, які, задумуючись
над проблемами сучасного цивілізаційного розвитку людства, вирішили
представити на Шевченківському
вечорі інсценізацію Шевченкової поеми „Наймичка“.
Не тільки в Україні, суспільний
устрій якої викривлено провладним
антиукраїнським, бездуховно-споживацьким елементом, але, на жаль,
і в цивілізованих країнах спостерігаємо
відчуження матері від дитини, крах
родини, утрату духовних ідеалів, домінування грубо матеріального над
святим і вічним.
Шевченко вийшов і піднявся до
висот світопізнання з української
християнської традиції, в якій ставлення до Жінки, до Матері було посправжньому високе. Ось ідеал поета:
У нашім раї на землі…
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Жіноча доля — одна з найважливіших тем його поезії. Тут і його
матір, яка „свою нудьгу переливала
в свою дитину“, і сестри — „голубки молодії“, і всі поетичні образи:
Оксана (із поезії „Ми вкупочці колись росли…“), Мар’яна (із поеми
„Мар’яна-черниця“), Катерина (з однойменної поеми), вдова (із поеми
„Сова“), Ярина (із поеми „Сліпий“)
надзвичайно тонко психологічно
виписані у його творах. Вони продовжують жити і в нашій уяві, як
втілення і сповідь поетового серця.
Одні були реальними постатями,
інші мали реальних прототипів, ще
інші — збірні образи жіночої долі, як
осуд жорстокостям і викривленням
суспільного життя.
Чи мали вони вплив на Шевченка?
Напевно, адже сам поет про це говорить, згадуючи, наприклад, Оксану
Коваленко у вступі до поеми „Мар’яначерниця“.

Кого ти без мови, без слова навчила
Очима, душею, серцем розмовлять.
З ким ти усміхалась, плакала,
журилась,
Кому ти любила Петруся співать.
На початку своєї літературної
творчості в листі до Григорія КвіткиОснов’яненка у 1841 р. поет пише:
„А я таки знову буду просить Вас, щоб
Ви, коли буде Ваша ласка, прислали
мені дівочу сорочку, гарно пошиту,
плахту, стрічок зо дві, та й годі… я сього
літа повинен намалювать для Академії
картину, як наша чорнобрива дівчина
молиться Богу, лягаючи спать“.
Цей образ зринув у холодному чужому Петербурзі, як втілення України, її
споконвічних народних ідеалів і звичаїв.
Чужий світ із його спрощеними поняттями про чесність, мораль вривається
в українське життя і нищить, вбиває, спотворює людські душі. Поема „Катерина“,
написана у Петербурзі в 1838 році, — не
просто побутова драма, як її переважно
сприймають. Це болюча розповідь про
знищену жіночу долю і про антисвіт,
який на вістрях оголених шабель разом
із гусарськими мундирами, потоптом
кінських копит, несе в український світ
Росія. І дівчата, понівечені цим чужинецьким світом, мусять загинути. Цей
образ, як спогад із далеких літ, прийде
і на Кос-Арал та заставить невольника
Шевченка задуматись над химерністю,
незбагненністю долі.
Помандрувала
Ота Оксаночка в похід
За москалями та й пропала…
А потім знов кудись пішла,
Ніхто не знає, де поділась,
Занапастилась, одуріла.
А що за дівчина була…
Український світ пручається, він
постає проти зневаження своїх законів
і святощів та карає презирством тих,
хто від нього відвернувся.
Такий мотив знаходимо у двох
невеликих поезіях: „Не вернувся із
походу гусарин-москаль“, з кінцівкою
„А на вулиці дівчата / насміхаються,
прокляті, / гусаркою звуть“ і „Тита-

рівна-Немирівна“ з насмішкуватим
„Титарівна-Немирівна / почесного
роду… Виглядає пройдисвіта, / москаля з походу“.
Шевченко — натура цільна, і його
особисте ставлення до жінки високе.
Згадаймо хоч би епізод, описаний
у спогадах про поета, коли у складі
чоловічого товариства його запросили
на вечірку до поміщика А. Родзянка
у село Веселий Поділ, що на Полтавщині. Так от, коли господар почав читати
порнографічні вірші, Шевченко покинув веселе товариство, а віршомаза
назвав „мерзенним старикашкою“.
Два вірші „Немає гірше, як в неволі“ та „Якби зустрілися ми знову“,
написані на Кос-Аралі, з присвятою
Ганні Закревській, свідчать про те, що
його творчість та інтимні переживання
були відбитком його особистості. За
словами знавця світової поезії, високого поціновувача творчої манери
Шевченка Марієтти Шагинян, „він їх
не написав, він їх прошепотів“.
Поезія Шевченка сильна тим, що
в ній, ніби підсилюючи один одного,
гармонійно поєднались два таланти:
поета і художника. У його поетичних
творах викликають подив композиційно довершені, наче виліплені відважними мазками художника картини, так
само і в його художніх творах не можна
не зауважити поетичного настрою, мерехтливої миті, наче границі буття між
світлом і тінню. Для прикладу рисунки
із села В’юнище, зроблені у благословенному 1745 р.
Психологія людської душі завжди
приваблювала поета. Візьмімо його
поему „Титарівна“, написану на КосАралі, про яку якось небагато оцінок
в літературознавстві, а поема, на наш
погляд, варта уваги.
У листі до Якова Кухаренка (1842 р.)
Шевченко писав: „… в душі нашій єсть
ще щось таке, таке страшне, що аж
холод іде по серцеві, як хоч трошки
його розкриєш, цур йому!“.
Уже сам заспів поеми „Давно се
діялось колись, ще за гетьманщини
святої“ передбачає неординарну розповідь.
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А ось і картина інтриги: „Найкращий
парубок Микита / Стоїть на лаві
в сірій свиті. / Найкращий хлопець, та
байстрюк…“ І титарівна „… в квітах /
Мов намальована, стоїть…“ і дальше
„Горить Микита в сірій свиті! / Шеляга
виймає, / І за того останнього / Музику
наймає, / І нерівню титарівну / У танець вітає!!
— Одчепися, пройдисвіте… Хіба
тобі наймичок не стало!“.
Ненависть і злоба, бажання безтямної помсти настільки руйнують в душі
Микити все світле і чисте, що уподібнюють її до капрічос Гойї або видовищ
Босха. Покара неспівмірна з виною, вона
нелюдська. Очевидно, що зроджена від
образи чорнота його душі знищує і титарівну, бо знищує все живе. Тому й покарав „його Господь за гріх великий / Не
смертію — він буде жить, / І сатаноючоловіком / Він буде по світу ходить /
І вас, дівчаточка, дурить / Вовіки“.
Поему „Наймичка“ Шевченко написав
у пік своєї творчості, за Є. Сверстюком,
у рік високого сонцестояння 13 листопада
1845-го, перебуваючи в Переяславі. Її фабула інакша, ніж у „Катерині“, чи в поемі
„Слепая“ — поет вірить, що людина, яка
зберегла народну мораль, спроможна
протистояти найтяжчим обставинам долі.
Тема любові, — а материнська любов —
найбільша сила, — була дуже близька
Шевченковій душі. Уся поема осяяна
світлом самопожертви матері во ім’я
сина. Можна захоплюватися душевною
силою жінки, яка усупереч умовам, які
прирікали її на смерть, усупереч всьому
живе задля дитини.
І врешті — вершинна поема Шевченка „Марія“ із низки творів про жіночу
долю. Початок поеми дуже врочистий:
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє твоє
Все упованіє моє
На тебе, мати, возлагаю.
Святая сило всіх святих!
Пренепорочная, благая!
Молюся, плачу і ридаю:
Воззри, Пречистая, на їх,
Отих окрадених, сліпих
Невольників.
Цей піднесений стиль, переплетений
євангелізмами, церковнослов’янізмами,
органічно вписаний в українські мовні
конструкції. Шевченко широко його
використовував; і дуже шкода, що ця
традиція не розвинулася в українській
літературі. Із сучасних літераторів її обстоює Андрій Содомора.
В „Марії“ для того, щоб правдивіше
показати життя і побут святої родини, він
трансформує її до буття селянської сім’ї.
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наш календар
8 березня — Міжнародний жіночий день.

Пам’ятні дати
7.03.1855 — народився Микола
Максимович, український вченийгідротехнік.
7.03.1875 — народився Моріс
Жозеф Равель, французький композитор.
7.03.1962 — помер Семен Скляренко, український письменник.
8.03.1169 — московський князь Андрій Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1869 — помер Гектор Берліоз,
французький композитор, автор
драматичної симфонії „Ромео і
Джульєтта“.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька, українська художниця.

Всі картини виписано так геніально, з такою деталізацією подробиць побуту, що
великий кінорежисер Сергій Параджанов хотів поставити за поемою фільм.
Ось як писав про Шевченкову „Марію“ французький дослідник Еміль
Дюран у 1896 р. з нагоди виходу в світ
празького видання „Кобзаря“: „Євангелісти, а за ними й усі поети християнські наділяли Діві Марії роль пасивну
і недбалу. Шевченко навпаки… показує
нам матір, що надихнула малому Ісусові
думку, що він зробиться колись спасителем усіх людей. Вона готує його до сеї
великої задачі. Пізніше вона проводжає
його в провідництві, позирає здалеку на
нього, коли він провіщає слово Боже…
Вона слідує з ним на Голгофу…“.
А далі після смерті сина „Брати його
ученики / Нетвердії, душеубогі… / Сховались, потім розійшлись. / І ти їх мусила
збирати… / І ти, великая в женах! / І їх
униніє і страх / Розвіяла, мов ту полову,
/ Своїм святим огненним словом“.
В поемі Шевченка Марія є духовною
силою християнства, спроможною вселяти віру не тільки в душі простих людей,
а навіть в душі апостолів.
Мужі воспрянули святиє,
По всьому світу розійшлись.
І іменем твойого сина,
Твоєї скорбної дитини
Любов і правду рознесли
По всьому світу.
У Шевченковій творчості, як у дзеркалі, відображено душу українського народу, тому його слово піднімає людину
до висот національного духу.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніка, професор

9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, геніальний український
поет, художник.
9.03.1851 — помер Ганс Крістіян
Ерстед, данський фізик, який виявив дію електричного струму на
магнітну стрілку, що привело до
виникнення нової галузі фізики —
електромагнетизму.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, відомий український
живописець.
9.03.1886 — народився Георгiй
Нарбут, український графік.
9.03.1930 — розпочався судовий
процес у Харкові над 45 членами
вигаданої сталiнiстами „Спілки визволення України“.
10.03.1787 — народився Устим
Кармелюк, керівник селянського
руху на Подiллi.
10.03.1861 — помер у Петербурзi
Тарас Шевченко.
10.03.1939 — помер у большевицькому концтаборі Сергій Єфремов,
український політичний діяч, письменник, історик літератури, заступник голови Центральної Ради.
11.03.1816 — народився Олександр
Афанасьєв-Чужбинський, український письменник.
12.03.1863 — народився Володимир Вернадський, український
учений-геохiмiк, перший президент Академії наук України.
13.03.1927 — померла Дніпрова
Чайка (Людмила Василевська),
українська письменниця-демократка.
13.03.1951 — помер Дмитро Дорошенко, український історик,
державний і політичний діяч, член
Центральної Ради.

12

[молодіжна політика ]

ч. 7 (2807)
7 — 13 березня 2013

коротко

самоврядування

Світлина Наталії Павлишин

Нові люди, свіжі ідеї і давні традиції

→ Закінчення. Початок на 3 с.

до благодійних акцій (у проекті „Миколай для твоїх героїв“ опікувалися
одинадцятьма ветеранами УПА). Зараз
молодь планує створити сайт, на якому
розмістять відеоінтерв’ю з повстанцями,
щоб усі охочі мали можливість дізнатися
про діяльність цієї армії.
Звіт голови профбюро учасники
конференції оцінили як „задовільний“.
На звітній конференції також дообрали делегатів до складу профбюро, оскільки окремі члени команди завершили навчання чи склали з себе повноваження.
Охочих працювати в команді виявилося
аж дев’ятнадцятеро. І, зважаючи на те,
що є досить багато роботи і можливостей
реалізовувати задуми, голова засідання

заступник голови Колегії та профкому
студентів і аспірантів Політехніки Юрій
Баланюк запропонував усіх охочих ввести
у склад профбюро. Цю ідею підтримали
голосуванням і делегати конференції.
До студентів також звернувся заступник директора ІКТА з виховної роботи Іван
Питель. Похваливши роботу профбюро,
він закликав студентів до усвідомлення
того, що вони прийшли в університет
передовсім вчитися, а результати минулої
сесії мали б змусити багатьох задуматися
над навчанням. Окремо торкнувся культури поведінки та закликав активістів
студентського самоврядування всіляко
долучатися до запобігання порушень
норм поведінки у вищій школі.
Наталія ПАВЛИШИН

студентські перемоги

Політехніки вміють жартувати!

Ч

удова новина! Цьогоріч у фіналі
Студентської ліги КВН Львова наш
університет представлятимуть аж дві
команди — „ХайПре“ (ІЕСК) та „Навхтема в ракаши“ (ІГДГ).

26 та 27 лютого в Міському палаці
культури ім. Г. Хоткевича відбулися перший та другий півфінали Студентської
Ліги КВН Львова. Команди львівських
вишів зіграли чотири конкурси: „візитка“, „розминка“, „біатлон із зіркою“
та СТЕМ із обов’язковою фінальною
піснею. Особливим був „біатлон із
зіркою“: команди змагалися не між собою, а з більш досвідченими колегами,
витягаючи жереб, з ким саме доведеться читати біатлон.
Слід зауважити, що досвідчені
КВНники у перший вечір здебільшого

перемагали! До слова, однією із „зірок“ був редактор „Осені Політехніки“
та фронтмен команди КВН „Загорецька
Людмила Степанівна“ Віктор Розовий.
А у другому півфіналі — лідер команди
КВН „Pazitiff“ Сергій Гладин.
За результатами першої гри, путівку
до фіналу отримали команди „Камон“
(ЛНУВМ ім. С. Ґжицького) та „ХайПре“
(Львівська політехніка). Із другої гри до
фіналу потрапили „PDF“ (ЛНУ ім. І. Франка) та „Навхтема в ракаши“ (Львівська
політехніка). Також до фіналу організатори добрали ще дві команди з першої
гри — „Щось із чимось“ (Українська
академія друкарства) та „Хо4 ем“ (ЛДУ
безпеки життєдіяльності).
Із полів гумористичних баталій
Ростислав ЗАКОЛЯБІН

До 80-річчя від дня народження та
55-річчя священства Блаженнішого Любомира (Гузара), архієпископа-емерита УГКЦ, випустили
ювілейну медаль. З одного боку
срібної медалі зображений
Блаженніший Любомир у ризах
і напис „Блаженніший Любомир
Кардинал Гузар. 80 років від дня
народження“. З іншого — два
храми: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві
та базиліка Святої Софії в Римі,
напис „Патріарший собор Воскресіння Христового. Базиліка Святої
Софії. Київ, Рим“, а поряд зі соборами ще один напис — „55 років
священства“. 26 лютого під час
святкування ювілеїв у Митрополичих палатах, що на території Свято-Юрського комплексу у Львові,
Блаженніший Любомир дарував
такі медалі на знак подяки всім,
хто приходив його вітати.
28 лютого на 77 році життя помер
Вислужений єпископ СамбірськоДрогобицької єпархії Владика
Юліан Вороновський. За 18 років
свого служіння повіреної Єпархії
Владиці вдалося розбудувати
структури єпархії, відкрити духовну семінарію, Катехитичний
інститут, працювати над розробленням різних програм для
навчання дітей та молоді, а також
приділяти велику увагу соціальним проектам. Владика Юліан
двічі був членом Постійного
синоду єпископів УГКЦ, а також
очолював синодальні Комісії:
у справах шкільництва та родини.
Його нагороджено орденом
„За заслуги“ ІІ і ІІІ ступенів.
Донька Юрія Городянина-Лісов
ського (Горліс-Горського), автора
книжки „Холодний Яр“, Лариса
(Леся) Янг взяла участь у перегляді та обговоренні документального фільму „Холодний Яр“,
який відбувся 3 березня у „Тюрмі
на Лонцького“. Під час зустрічі
з молодіжною аудиторією вона
презентувала досі не публіковані
світлини із родинного архіву та
поділилася з присутніми планами
щодо нового перевидання творів
Юрія Горліс-Горського, а також увічнення пам’яті про батька у Львові,
де зійшла його літературна зоря.
За матеріалами інформагенцій
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авторський проект

Орач на ниві української лінгвістики
ожна зустріч у межах авторського проекту Ірини
Фаріон „Від книги — до
мети“ — це новий погляд
на відомих особистостей та
їхні праці. 26 лютого було
особливе представлення:
Ірина Дмитрівна презентувала унікальну монографію професора Михайла
Худаша „Походження імен
та релігійно-міфологічні
функції давньоукраїнських
і спільнослов’янських язичницьких божеств“.
Гостей заходу привітав ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало.
Ця зустріч особлива
тому, що автор був присутній лише духовно (Михайло Худаш помер 11 травня
2011 року).
— Він створив пам’ятник
нашій мові у системі власних
назв, починаючи від імен людей, назв населених пунктів,
народів і закінчуючи іменами богів. На жаль, спадщина
цього вченого не цілком
відкрита для суспільства.
Праці такого характеру „герметичні“ — часто науковці
пишуть їх один для одного,
а в ліпшому випадку — для
студентів. Наша сьогоднішня
зустріч — спроба розсунути
межі сприйняття спадщини
цього професора, — такими
словами розпочала зустріч
автор проекту.
Багато на заході було
особистих спогадів — Ірина
Дмитрівна з сімнадцятирічного віку була ученицею
професора. Розповідаючи
про Михайла Лукича, мовознавець наголосила, що
він належить до тих науковців, які не зникають,
а еманують у цьому світі:
— Я лише одна з багатьох його учнів, кому він
відкрив мову як велику науку і як щоденне життя. Він
створив цілу львівську ономастичну школу, про яку не
дуже люблять казати в межах нашої держави, хоча часто

Світлина Наталії Павлишин

К

говорять про київську, харківську ономастичні школи. Він
виховав цілу плеяду дослідників українських прізвищ
і є творцем терміну „прізвищева назва“, який широко
використовують дослідники
антропонімічного матеріалу.
Зацікавлення цією наукою у Михайла Худаша
виросло на працях Юліана
Редька (він перший у східній
антропоніміці почав вивчати українські прізвища,
їхню структуру та граматичні форми. Через це його
праці були заблоковані,
і лише нещодавно вийшло
зібрання прізвищ українців
усіх теренів, але без їхньої
етимології, а лише з граматичними формами).
— Мовознавчі захоплення і студії професора Худаша
відбулися з найрухомішого мовного пласту — лексичного. А позаяк основне
його прагнення було дошукатися до глибини, то він
вивчав історичну лексику.
І наслідком вивчення цього
стала унікальна монографія „Лексика українських
ділових документів кінця
XVI — початку XVII століття
на матеріалах Львівського
ставропігійського братства“,
яка засвідчила неспинну оргію українського народного
слова, що проривалося крізь
товщу церковнослов’янської
мови. Він витягнув на поверхню перші фіксації слова
„нація“, які свого часу вперше

вживав відомий український
письменник Іван Вишенський. Заглиблення у цю проблематику додавало йому
скрупульозної академічної
роботи над упорядкуванням картотеки „Історичного
словника Євгена Тимченка“,
в укладанні „Словника староукраїнської мови XIV – XV ст.“,
„Словника української мови
XVI — першої половини
XVII ст.“ — наукова робота
над цим виданням тривала
до останнього, — наголосила Ірина Фаріон. — Маємо
пишатися, що саме у Львові
є „лабораторія“ з дослідження історичної лексики, і біля її
джерел був Михайло Худаш.
Найбільшою мірою цей вчений втілився у сфері антропоніміки. Це молода наука,
з нерозвиненою методикою
і методологією, але з глибочезним корінням і екзистенційною суттю. Адже кожен
антропонім — це ідентифікаційний знак кожного з нас.
Також Михайло Худаш
досліджував назви етнічних
груп і народів, поставивши
це все на великий науковий
ґрунт; вивчав назви населених пунктів підкарпатської
Львівщини (видав чотири томи цих досліджень).
Ще один перелог, за який
взявся Михайло Лукич, —
особистості. Він по-новому
відкрив імена відомих учених: Верхратського, Щурата,
Желехівського, Беринди,
Лозинського — галичан, які

пішли тріумфальною ходою
на Схід України, аби засвідчити, якою інтелектуальною
потугою завжди була Західна Україна. Дослідження про
цих людей були опубліковані здебільшого в журналі
„Мовознавство“. Ірина Фаріон наголосила, що обов’язок
сучасних науковців — написати схожу розвідку про
Михайла Худаша.
Останнє зацікавлення науковця — імена богів. Вчений
етимологізував їх винятково
на слов’янському антропонімійному матеріалі, не шукаючи коріння на іранському чи
перському матеріалах, як це
робить більшість.
Багато цікавого і доброго
сказали й інші друзі, колеги
та знайомі Михайла Худаша,
зокрема професор Роман
Кирчів. Директор Інституту
українознавства НАНУ Степан Павлюк наголосив:
— Це був орач на ниві
української лінгвістики. Він
допоміг зрозуміти ґенезу
української нації. Його наукова методологія — це вища
математика з надзвичайно
точними дослідженнями.
— Мене завжди дивувала
його обізнаність у багатьох
спеціальних питаннях, які
не обов’язково стосувалися
мовної галузі, — додав проректор Львівської національної академії мистецтв Роман
Яців. — Його методологія
була дуже повчальною для
мене: він бачив явища в їхній кореневій системі. Тобто,
коли він вибудовував свою
наукову модель, то завжди
враховував культурну динаміку України і всього світу. Був
дуже допитливий до питань,
які мали гіпотетичний характер. Належав до класичноакадемічного зразка вчених.
На завершення зустрічі
дружина мовознавця поетка Лідія Худаш зачитала
кілька присвячених йому
віршів.
Наталія ПАВЛИШИН
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Г

Гурт „Мандри“ 6 березня виступив у Львові з концертом,
під час якого презентував свій
новий альбом „Світ“. Присутні
на концерті почули хіти гурту за
15 років. Цей альбом концептуально інший, ніж „музика в стилі
„Мандри“ — він ліричніший
і баладно-роковий, його пісні для
слухання, а не для танцю.

олова профкому працівників Львівської політехніки,
член літературної студії 80тих років Володимир Гайдук
напередодні першого дня весни за допомогою поетичного
слова налаштовував присутніх
на ліричний лад і переконання,
що тепло близько

Крилатості потреба Володимира Гайдука
Тон зустрічі задав струнний квартет камерного оркестру Політехніки „Поліфонія“.
Продовженням музичного початку став
вірш „Жінки як весни“ зі збірки автора
„Небесне і земне“. Потім були інші твори,
у різних прочитаннях, зокрема, студентському: Олександра Перцович, Олег Деркач, Зоряна Мисяк, учасники театру-студії
„Хочу“, артистично розкрили суть текстів.
— Ми з Володимиром Гайдуком
знайомі вже чверть століття. Вже тоді
він проявляв свій україноцентричний
талант. Вірші в нього невеликі, але щирі,
сіють добро, — розповів керівник „Студії
рідного слова“ і модератор зустрічі Петро
Шкраб’юк. Добре слово про поета сказали
письменники Марія Людкевич — „ніжний,

вміє висловити свою думку, у нього гарні
цікаві метафори, скромність межує з відвертістю“, Богдан Чепурко — „адвокат
нашого права на любов“, Олесь Гордон,
Василь Стефак, Олександр Морушко.
Колега Володимира Михайло Олійник
і бандурист Орест Баран продемонстрували, що „кожен його вірш можна заспівати“.
Наприкінці зустрічі прочитали свої
вірші студентки, які тепер відвідують „Студію рідного слова“ — Ангеліна Мусієнко,
Ірина Павлюк та Ірина Сабан. Усі, хто пише
вірші чи прозу, можуть приходити на студійні зібрання, найближче — 11 березня
о 17.00 в Народному домі „Просвіта“.
Наталя ЯЦЕНКО

презентація

Не все таємне — це зло

З

а версією Радянського Союзу, Ватикан — це певна політична, ледь не масонська
організація, яка керує різними страшними таємницями та підпільними структурами. Друга крайня позиція — сприймати Ватиканську державу як структуру
ангельську. Бернар Лєкомт у книзі „Таємниці Ватикану“ в легкій для читача формі
історичної публіцистики описав складну столітню історію Апостольської столиці.

Український переклад книги відомого
французького журналіста, політолога
та ватиканіста презентувало читачам
видавництво „Свічадо“. 27 лютого в книгарні „Є“ розповіли про новинку директор видавництва Богдан Трояновський,
директор РІСУ Тарас Антошевський та
прокуратор монастирів Студійського
уставу УГКЦ при Апостольському Престолі о. Юстин Бойко.

— Усе життя Церкви пов’язане з таємницею. Але таємниця, яка не служить
добру і правді, є руйнуючою. У Церкві нема
таємниць, які б не служили правді, бо тоді
вона не відповідала б своїй місії. Саме це
на прикладі фактів показано в презентованій сьогодні книзі, — зазначив священик.
Також він зауважив, що з нерозкритих
таємниць і браку інформації виникають
чутки та міфи, які не служать добру.
У збірці з 17 історій, зокрема, йдеться
про те, чому Муссоліні створив Ватиканську державу, чи справді мовчав Пій ХІІ
у справі нацизму, як Папу вплутали у найбільший повоєнний фінансовий скандал,
від чого помер Іван Павло І, чи справа Лефевра була справжньою схизмою та чому
кардинал Йозеф Рацінґер не повинен був
стати наступником папи Івана Павла ІІ.
Анна ГЕРИЧ

Хорова капела „Дударик“ відзначить 199-ту річницю від дня народження Т. Шевченка концертом
у Будинку орґанної та камерної
музики. Концерт відбудеться
у неділю, 10 березня, о 19.00,
його назва — „Не забудьте
пом’янути…“. Зі сцени звучатимуть твори М. Лисенка, С. Людкевича, І. Воробкевича, Г. Гладкого,
Є. Козака, Д. Січинського, М. Волинського, Ю. Мейтуса. Студенти
(при наявності студентського
квитка) зможуть потрапити на
концерт безкоштовно.
З 11 до 30 березня відбуватиметься XIII Міжнародний форум
„Музика молодих“. Цьогоріч
він уперше пройде у форматі
Українського бієнале нової
музики. У його рамках — II Київські міжнародні майстер-класи нової музики COURSE (Київ,
11 – 16 березня), Лабораторія
музичної критики LAB (Київ —
22.03, Львів — 23.03) і 14 концертів нової музики європейських і українських композиторів (Київ/Львів, 11 – 30 березня).
Вся увага Бієнале спрямована
на підтримку молодих композиторів і музичних критиків
на їхньому шляху творчого
становлення.
12 березня у львівській Опері — благодійний гала-концерт,
присвячений пам’яті та 60-річчю
Квітки Цісик. У концерті візьмуть
участь народна артистка України
Ніна Матвієнко, вокальна формація „Піккардійська терція“, Павло
Табаков, Антоніна Матвієнко,
лауреат міжнародних конкурсів
Володимир Кудовба. Глядачі
зможуть почути ліричні пісні
і романси, які любила співати
Квітка Цісик.
За матеріалами інформагенцій
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дебют

Лірична фото-музична „КатавасіЯ“
тудент п’ятого курсу ІЕСК
Львівської політехніки Євген
Щегольський до першої презентації широкому загалу результату
свого захоплення фотосправою
підійшов творчо — увечері третього березня зібрав друзів у антикафе „Коммуна“ на „халявний
глінтвейн“, співомузику і перегляд світлин на стінах та на екрані.

Світлина Наталі Яценко

С

Євген довго думав, як назвати
виставку, допоки не прислухався
до поради когось зі знайомих придумати незалежне слово, а глядачі
вже хай самі здогадуються, чому саме
така назва. Катавасія — це гармидер,
розгардіяш, метушня і, здається, не
зовсім пасує до переважно статичних,
гармонійних фото Євгена, але оскільки
експонуються твори різножанрові й безсистемно, то чому б і не катавасією це
назвати, вважає автор.
Не всі роботи вдалося запропонувати публіці антикафе для перегляду

саме на стінах — зокрема деякі архітектурні ансамблі церков Європи (кадри, зроблені у мандрах із хоровою капелою „Дударик“, часто нічні) та фото
із елементами-зображеннями цигарок
чи алкоголю. Але „я і так зайняв тут
увесь простір, який міг, — одинадцять
фотографій повісив“. Решта, що можна
було, Євген продемонстрував, ще й із
коментарями, на великому екрані: не

тільки львівські дідусі, дівчата,
машини й коти потрапили у його
об’єктив, а й архітектура та подекуди жителі Парижа, Рима,
Будапешта, Відня… Серед чорнобілого ретро виділялись сонячні
пейзажі.
Окрім таланту ловити у кадр
красу, хлопець продемонстрував
іще свій один талант — грати
і співати. Сам і разом із друзями, зокрема з „Дударика“, для
створення дружної атмосфери
проспівав кілька пісень — із
репертуару Сергія Бабкіна, знану „Роксоляну“ Братів Гадюкіних на
акапельний „дудариківський“ манер,
пісню Мирослава Скорика „Намалюй
мені ніч“ і пісню „Крила“. Під гітару
Євген виконав власну композицію на
один із поетичних текстів Х’ю Одена.
Завершальним акордом вечора
стали гучні оплески присутніх і обіцянка Євгена „буду старатися принаймні
раз на рік щось подібне робити“.

кінострічка

Н

е встигла відбутися пре
м’єра фільму „Звичайна
справа“ (перший український фільм, який цьогоріч
вийшов у прокат), як її режисер Валентин Васянович уже
весь у зйомках нової повнометражки, з яскраво галицькою назвою — „Креденс“.
Події в ній розгортаються,
на відміну від „Справи…“,
вже не в столиці, а у Львові,
бо „давно була ідея зняти
фільми про те, як ментально відрізняються українці
різних регіонів“.
За сюжетом ідеться про
талановитого віолончеліста Ореста, який працює
у львівській Опері, готується
до поїздки у Відень, але…
Маленьке „але“ кардинально міняє хід подій: руки
віолончеліста не тільки видобувають з інструмента
музику, але й борються за
справедливість у цьому жорстоко корумпованому світі…

Сценарій стрічки переміг
торік на конкурсі кіносценаріїв „Коронації слова“,
тож половину грошей на
його реалізацію виділила
держава (якби це був режисерський дебют, то картину
профінансували би повністю), решту грошей режисер
має намір шукати в Польщі,
в інвесторів.
Зйомки відбуваються
частково у Києві (наприклад, сцену конфлікту між
віолончелістами через
певні обставини довелося знімати у київській
ф і л а р м о н і ї ) , а ч а с т ко во — у Львові. Актор, який
виконує роль головного
героя — киянин Андрій
Самінін, грає у Київському академічному театрі
драми і комедії на лівому
березі Дніпра, знімався
у багатьох картинах вітчизняного кіновиробництва
й регулярно бере участь
у дублюванні іноземних

Світлина Наталі Яценко

В очікуванні доброго нашого кіно

[•]

Журналістові „Аудиторії“ вдалося поспостерігати за процесом
знімання одної зі сцен на вул. Січових Стрільців, 6 у Львові

фільмів для нашого прокату (його голосом майже
постійно говорить Джонні
Депп). За добу знімають
по кілька хвилин стрічки,
зйомки тривають допізна.
Орієнтовна дата пре
м’єри „Креденсу“ — „сумної, смішної, драматичної

різдвяної казки для дорослих“ — жовтень цього року.
Спочатку фільм заплановано показати на фестивалях,
потім він з’явиться у все
українському прокаті.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Володимир Андрієнко: за фахом — програміст,
за покликанням — письменник

Н

ставлення людей до них. Мої
герої навіть не завжди українці.
— Над чим працюєш сьогодні?
— Я пишу два оповідання. Одне
з них про виникнення світу та
створення людини. Намагаюся
запропонувати свою версію.

Світлина Анни Герич

инішній четвертокурсник Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій
Львівської політехніки Володимир Андрієнко знайомий читачам „Аудиторії“ з 2011 року.
Саме тоді на сторінках тижневика з’явилися його перші
невеличкі есеї. У післясвяття
Всесвітнього дня письменника,
який за рішенням 48 конгресу
Міжнародного ПЕН-клубу щороку відзначають 3 березня,
„Аудиторія“ поспілкувалася
з Володею — програмістом,
який не перестає писати.

— Володю, де, крім нашої газети, можна прочитати Твої
твори?
— Ніде. Я свідомо не пробую нав’язати
людям своєї поезії або прози. Пишу
для себе, показую найближчим друзям. Якийсь час першою читачкою
у мене була знайома, молода художниця. Ми не тільки спілкувалися, але
й обмінювалися ідеями для творчості.
Однак, думаю, колись таки запрагну
публікуватися. Але так, щоб яскраво
ввірватися у літературний процес.
— У зрілому віці, як Бруно Шульц?
— Можливо. Я ж не прагну заробляти творчістю. Свідомий того, що це
непросто. Невдовзі я матиму фах програміста. Це проза життя. А в душі я —
ніякий не програміст, а письменник,
поет. Мої мрії цілком творчі. Вже зараз
прагну писати так, щоб це було цікаво
для людей різного віку. Хочу, щоб мої
слова спонукали людей думати, самовдосконалюватися. Для моїх героїв,
як і для мене, важливі вічні цінності:
дружба, чесність, мужність… Кохання
теж є, але часто на другому плані. Бо
це почуття головне не для кожного.
Хтось може його й не зустріти впродовж життя, інший з віком втрачає до
нього інтерес. Тому не треба все занадто романтизувати.
— Що стає для Тебе поштовхом до
писання?
— Поезія, як правило, народжується з різних емоцій. Напишу кілька
строф, відкладу, а потім вертаюся до
написаного і вже дивлюся на ситуацію з іншого боку, більше розумію
світ, вчинки людей, себе, зрештою.

Атмосферу для творчості мені створює улюблена музика, самотність,
яка дозволяє заглибитися в себе. Геніальність захована в простих речах.
В метушні її важко зауважити. Часом
у темряві записую думки на мобільний телефон, щоб не забути до ранку. Або вночі сідаю за комп’ютер. Не
раз, буває, схаменуся аж зранку, коли
вже треба збиратися до університету.
Люблю такі ночі! Колись записував
цілі речення на бильцях ліжка в гуртожитку і потім стирав, щоб ніхто не
бачив.
— Звідки береш сюжети та з кого
змальовуєш персонажів?
— Усе з життя. І не тільки мого. Моя
поезія не завжди має якусь сформовану думку. Це може бути набір римованих слів, об’єднаних лише мені відомою асоціацією. Читач має її вгадати
або інтерпретувати по-своєму. Водночас моя проза закорінена в поезії.
Хтось читає оповідання і думає, що
недостатньо виписані характери, або
що все скидається на сценарій до фільму. Якщо ж читати разом із віршами,
то все стає на свої місця. Здебільшого
поезію впорядковую в цикли. Думаю,
якщо друкувати десь мої писання, то
тільки разом.
— Чи описуєш українську реальність?
— Мене більше цікавить реальність
окремої людини, політично незаангажованої. Її зацікавлення, страхи, можливості, потреби і проблеми. Мені не
цікаво описувати наших політиків чи

— Як збагачуєш свій словниковий запас? І загалом: як
ставишся до нецензурних слів
або грубих жаргонізмів у текстах?
— Щоб набути багатства мови,
треба багато читати. Я читаю
українською, російською та англійською мовами. З англійської
роблю літературні переклади
текстів пісень Джеймса Мейнарда
Кінана та Джея Лорана Вінса. З українських класиків найбільше, мабуть,
захоплююся Франком. У сучасній
літературі моїм улюбленим чтивом
є твори в жанрі фентезі. Уникаю у своїх текстах лайки. Вважаю, що страшні російські нецензурні слова мають
безповоротно вийти з моди для наших літераторів. Я хочу, щоб українці
забули ці слова. Звичайно, у складних
межових ситуаціях, щоб передати напруження, герої моїх оповідань, буває, скажуть якесь грубе слово. Але
це українська лайка. Читач має чітко
зрозуміти те, що я хочу сказати, але
форма мусить бути естетична. Також
у мене навіть негативні персонажі не
розмовляють жаргоном. Хіба всі „погані хлопці“ погано розмовляють? Зло
буває часом навіть дуже культурне.
— Чи вживаєш інколи „стимулятори“ (алкоголь, скажімо), щоб викликати натхнення?
— Я міг би обдурити вас, але все просто вирахувати. Якби я захоплювався
алкоголем чи навіть легкими наркотиками, то в моїх текстах нецензурні слова і лайка були б нормою, з’явилися б
літературні герої, які толерують такий
спосіб життя. Палити кидаю. Цигарки — це помилка, яку я зробив ще
в школі. Мені не треба виходити за
межі реальності і часу в пошуках ідеї.
Важливою є самотність. Я — впертий
інтроверт, який може знайти натхнення, медитуючи десь на пагорбі.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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батьки і діти

Довге відлуння першої скрипки

Н

е так багато знайдеться дітей, які б не берегли довгу і добру пам’ять про
своїх батьків, які вже відійшли в інший світ. Здебільшого вона камерна,
родинна, коли час від часу перегортають сімейний альбом, згадують теплим
словом у колі найближчих людей, приходять у мовчазній задумі до могилки.

Світлини Андрія Савчишина

Але є люди, яким цього
замало. Вони хочуть,
щоб ця пам’ять була публічна, щоб добрий спомин про найдорожчу
людину не згасав у серці
якомога ширшого кола
людей, насамперед колишніх колег і друзів.
Саме таке розуміння
родинної пам’яті властиве доцентові кафедри дизайну та основ
архітектури нашого університету Оресті Ремешило-Рибчинській. Був
сумний привід нагадати і розповісти
людям про батька — Ігоря Івановича
Ремешила, який десять років тому передчасно пішов із життя. Ігор Іванович
не мав високих посад і гучних титулів.
Від 1953 року працював у симфонічному оркестрі Львівської філармонії, був
у цьому високопрофесійному колективі
першою скрипкою і концертмейстером. Як і більшість творчих людей, не
дуже-то переймався своїм здоров’ям,
мав проблеми зі серцем. Того зимового дня Ігор Іванович запросив друзів
переглянути разом фільм „Молитва за
гетьмана Мазепу“. Коли вийшли з кінотеатру, почав схвильовано, навіть знервовано говорити про хиби режисерської і музичної трактовки цієї стрічки.
Можливо, і це якось пришвидшило

фатальний інфаркт. На
вулиці, посеред дороги додому, стало зле.
Першим констатував
смерть його онук, лікар
Гордій. Щось було містичне у той день. Коли
швидка привезло тіло
додому, на дивані лежав
костюм Смерті, роль якої
виконував у театралізованому вертепі наймолодший онук Адріан…
Пані Ореста вирішила влаштувати вечір
пам’яті батька у храмі
музики, музично-меморіальному музеї
Соломії Крушельницької. Епіграфом
до цього вечора стали рядки з поезій
Орести Ремешило, надруковані на запрошенні: „Скрипка тихим звуком снігом землю вкрила, а Скрипаль душею
небо освятив…“ Про творчий доробок
скрипаля схвильовано і піднесено говорила кандидат мистецтвознавства
з Національної музичної академії імені
Миколи Лисенка Ніна Дика. Вона зазначила, що Ігор Ремешило залишив
помітний слід у музичній історії Львова.
Разом з рідним братом, альтистом Тарасом, який вже теж відійшов в інший
світ, а також з А. Білинським та Б. Бонковським створили струнний квартет,
який успішно гастролював багатьма
містами України.

Скрипалька Діна Савків (з дому
Москвіт) згадувала про Ігоря Ремешила як про свого вчителя і наставника.
„Після консерваторії нас, кілька дівчат,
скерували до оркестру філармонії. Ігор
Іванович опікувався „нашим дитячим
садочком“. Поруч із ним в оркестрі ми
почували себе впевнено і спокійно.
Його скрипка звучала глибоко і соковито. Особливо пам’ятні передноворічні
концерти, коли багато грали Штрауса…“. Ті, хто не чув гру скрипаля „на
живо“, могли пересвідчитися у цьому
на вечорі пам’яті, коли звучали записи
творів у виконанні Ігоря Ремешила.
Чарівний світ музики у той вечір
творили студенти Музичної академії
і викладач Інституту архітектури (фортепіано) Марія Брич. Про людські якості
Ігоря Ремешила, його щедрість душевну, веселу вдачу, відданість родині
згадували лікар-ендокринолог Любов
Гоцко-Ней, яка вчилася разом з ним
у музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької, скрипаль Богдан
Хрупович. Двері його помешкання завжди були відчинені для друзів. Разом
із своєю коханою дружиною Ронею
(Рогнідою Сендецькою), господар радо
зустрічав гостей. Пригощали, чим хата
була багата…
Кажуть, що природа на дітях відпочиває. Це не той випадок. Пані Ореста
розповідала, що батько не хотів, аби
вона стала музикантом, мама-лікар
не бачила доню в медицині. Попри
те, що Ореста Ігорівна стала успішним
архітектором, вона, як і троє її дітей
(Гордій, Северин, Адріан) здобули
непогану музичну освіту. Зрештою,
згадався афоризм: „Архітектура —
це застигла музика“. Ігор Ремешило
міг би пишатися і донькою, і онуками.
Людина живе доти, доки жива про
неї пам’ять. А потрібна вона, насамперед, живим…
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ
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чари мельпомени

„Сліпий — це той, хто не хоче бачити…“

У

репертуарі проекту Першого
українського театру для дітей та
юнацтва „Вечори дорослої сцени“
є вистава режисера Романа Валька
„Вільні метелики“. І хоч її прем’єра
відбулася ще торік у червні, тим, хто
шукає для перегляду трепетну історію, варто звернути на неї увагу.

Душа кожного з нас — метелик, проте
кожен метелик прагне свободи, прагне вирватись і летіти шукати щастя…
„Вільні метелики“ — це історія двох
молодих людей — Дональда Бейкера
(В. Василик) і Джил Теннер (Н. Мазур),
котрих вир почуттів закрутив так силь-

но, що вони геть втратили голови; на
землю ж їх повертає матір головного героя — місіс Бейкер (О. Бакус), яка застає
„парочку“ в досить пікантній ситуації…
Опіка матері втомлювала героя,
і він вирішує втекти від неї та два місяці
пожити самому. Конфлікт між батьками та дітьми вже з перших дій заявляє
про себе: на самому початку вистави
Дональд репетирує монотонну розмову з матір’ю по телефону, а через
кілька хвилин вона таки телефонує до
нього. Тоді глядачі ще не усвідомлюють, що герой незрячий…
Окрім одвічної теми кохання, драма піднімає болючу та прикру пробле-

му — життя сліпого у суспільстві, його
внутрішню боротьбу проти темряви. Та
справжні, щирі почуття можуть здолати всі перешкоди — і Дональд та Джил
таки відвойовують своє щастя у долі.
Найбільш неочікуваним режисерським прийомом стало переміщення
гри під сцену, що певною мірою обмежило простір дії акторів, проте надало виставі нових відтінків та шарму.
Тетяна ТИМУРА,
студентка третього курсу
театрознавчого відділення
факультету культури і мистецтва
ЛНУ ім. І. Франка

Кросворд
Горизонтально:
6. Наука про котів. 7. Хімічний елемент, газ, що належить
до галогенів. 9. Фахівець, що вивчає гриби. 11. Найбільша
частина світу. 13. Вічнозелене хвойне дерево родини кипарисових. 14. Різновид більярду. 17. Музично-драматичний
твір. 18. Невеликий ресторан, корчма на Кавказі та Близькому Сході. 20. Вогнище, багаття у Карпатах. 21. Загальноприйнятий зразок, що його наслідують; шаблон. 22. Різка
відмінність у яскравості або кольорі предметів у живописі.
24. Місто в Черкаській області з дендропарком „Софіївка“. 25. Багаторічна болотна трава з довгими гострими
листочками. 26. Підвісне ліжко з сітки або парусини для
відпочинку на повітрі. 29. Ручне знаряддя для молотьби.
31. Гора на Кріті, де за легендою ріс Зевс. 32. Безбарвний
горючий газ. 34. Дружина князя Володимира і мати Ярослава Мудрого. 35. Світлофор для кораблів. 36. Збирач
будь-яких однорідних предметів, систематизованих за
певними ознаками.
Вертикально:
1. У грецькій міфології найвищий шар чистого і прозорого
повітря, в якому нібито жили боги. 2. Італійська сосна.
3. Хижий звір родини куницевих з густою і довгою шерстю, поширений у північних лісах і лісотундрі Євразії і Північної Америки. 4. Повінь, яку через гріхи людей наслав
Бог на Землю. 5. Верхній довгий одяг у православного
духовенства. 8. Сукупність психічних особливостей, з
яких складається особистість людини. 9. Американська
акторка, яка грала у фільмах „Два життя“, „Хто ви, містер
Брукс?“, „Ще один щасливий день“. 10. Чеський теолог,
релігійний реформатор ХV ст., якого визнали єретиком і
спалили. 12. Оздоблення поверхні предметів візерунками
з інших матеріалів ― слонової кістки, металів, перламутру.
15. Коротка зустріч представників влади з журналістами,
на якій повідомляють про значущу резонансну подію, про
результати міждержавних переговорів. 16. Переможець
на фестивалі, конкурсі. 18. Ріка в Іспанії. 19. У грецькій
міфології донька фригійського царя, усіх дітей якої повбивали Аполлон і Артеміда, а вона з горя перетворилася
на скелю. 23. Тимчасовий заступник чоловіка. 27. Хвойний

ліс. 28. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події
або відомій особі. 30. Вид азартної гри в карти. 31. Роман
Ф. Достоєвського. 33. Російська кінематографічна премія.
35. Бог війни у римській міфології.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 6
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— Учора я купив у вас сир…
— Так, а в чому справа?
— Ви сказали, що він швейцарський.
— Так.
— Він звідти імпортований чи депор
тований?

J

J

J

— Ви — акула пера?
— Ні, я дятел клавіатури!
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Звернення
Дорогі студенти, аспіранти, викладачі,
працівники Політехніки!
Для нас Тарас Шевченко — геніальний поет України, мислитель,
пророк її визволення, один з найвищих злетів її духу.
Слово правди і любові Т. Шевченко утвердив подвигом свого
життя. З ним ми ніколи більше не
будемо хохлами і малоросами.
Хоч Шевченківські дні не відзначено в календарі як національні
свята, але такими вони є насправді
в серці і душі кожного українця.
Цьогоріч Товариство „Просвіта“
спільно з Народним домом „Просвіта“, профкомом викладачів та
працівників, Колегією і профкомом
студентів та аспірантів, „Молодою
Просвітою“ проводить низку заходів на відзначення Шевченківських
днів у Львівській політехніці. Вже
відбувся конкурс серед студентів та
аспірантів на краще читання Шев-

ченкових творів. Триває конкурс на
кращу стінну газету до Шевченківських днів; читання поезій Шевченка та віршів про нього в інститутах,
осередках „Просвіти“, в гуртожитках
та підрозділах університету. 12 березня відбудеться загальноуніверситетський Шевченківський вечір.
Приєднуйтеся до всіх заходів
та ініціатив. Нехай у березневі дні
широко, могутньо, повнокровно звучить у Політехніці Шевченкове слово!
З вірою в перемогу нашого національного духу
Товариство „Просвіта“
Львівської політехніки,
Народний дім „Просвіта“,
Профком викладачів та студентів,
Колегія і профком студентів
та аспірантів,
„Молода Просвіта“

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Львівський духовний театр
„Воскресіння“

10 березня — „Cavalleria rusticana“. 18.00.

8 березня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
9, 10 березня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
7 березня — „Віяло леді Віндермір“
(прем’єра). 18.00.
9, 13 березня — „Державна зрада“. 18.00.
10 березня — „Невольник“. 18.00.

Камерна сцена
12 березня — „Катерина“. 17.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки
9, 10 березня — „Search: www.
МатиНаймичка.com.ua“. 18.00.

О С В І Т Н І 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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130175.

Вважати недійсними:
утрачені дипломи бакалавра ВК № 41301736
та спеціаліста ВК № 43966738, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Данильціва Олександра
Михайловича;
утрачений студентський квиток № 09201120,
виданий Львівським інститутом банківської
справи на ім’я Гузик Марії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності на ім’я Бурди Ольги
Богданівни;
утрачений диплом ДТ № 773602, виданий
Львівським технікумом радіоелектроніки на
ім’я Чопика Петра Михайловича;
утрачений студентський квиток № 08794295, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Петруняк Марти Іванівни;
утрачений студентський квиток № 06982220,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Максимів Андріани
Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Буштин Ніни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сущика Дмитра Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гудими Галини Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Яворської Камілли Богданівни.
Колектив кафедри прикладної екології
та збалансованого природокористування
Інституту екології, природоохоронної
діяльності та туризму ім. В. Чорновола
Львівської політехніки висловлює глибоке
і щире співчуття асистенту Оксані Григорівні Чайці з приводу тяжкої втрати — смерті
найріднішої людини

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
8 березня — „Так казав Заратустра“
(прем’єра). 19.00.
9 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
10 березня — „Марко Проклятий,
або Східна легенда“. 19.00.

батька.
Колектив кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій ІІМТ Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке і щире співчуття доценту
кафедри Галині Миколаївні Лукіній з приводу тяжкої втрати — смерті

Будинок орґанної
та камерної музики
9, 10 березня — Органні та вокальні
перлини. Солісти — Надія Величко
(орґан), Ірина Маковецька (сопрано).
17.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й
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