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Львівська політехніка —
лідер вищої освіти України
Ректори Львівщини
познайомилися
з новим очільником
області
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Науковому
товариству імені
Тараса Шевченка
140 років
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Стежками героїв:
разом по
історію, гарт
і вірних друзів!
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[ваша думка]
Чому Ви вибрали фах геодезиста?

Розрізнити геолога і геодезиста,
пояснити, хто чим займається,
ще вчора мені було б доволі
складно. Допоміг другокурсник
Інституту геодезії Петро Гаврилюк, пояснивши коротко і ясно:
„Геологи працюють під землею,
а геодезисти над нею“. Щоб
невтаємничені у суть справи
до кінця зрозуміли важливість
кожної професії, часом вартує
підкреслити якусь напівжартівливу межу.
А докладніше: геодезисти за
спеціальними методами визначають фігуру і розміри Землі,
позначають зображення земної
поверхні на планах і картах,
здійснюють точні вимірювання на місцевості, пов’язані
з розв’язанням різних наукових
і практичних завдань.
Термін „геодезія“ походить від
грецьких слів „geo“ — земля
та „desio“ — розділяю. Його
запропонував Аристотель, щоб
відділити вимірювання, що безпосередньо пов’язані з Землею,
від більш абстрактної науки про
виміри фігур — геометрії. Вперше розміри нашої планети як
кулі визначив Піфагор, а в XVIII
столітті шляхом градусних
вимірювань з’ясувалося, що
вона сплющена з полюсів. Це
глобальні відкриття у геодезії,
а локальні заслуги геодезисти
мали задовго до нашої ери: наприклад, зрошувальні системи
у стародавньому Єгипті були б
неможливі без вимірів земної
поверхні. Нині геодезичні вимірювання необхідні при проектуванні та експлуатації будівель
і споруд, розробці кар’єрів, шахт
та в тунелебудуванні, створенні
карт суходолу і океанів тощо.
Тобто без допомоги геодезистів
до Великобританії європейці
не їздили б автівками, а надалі
літали б та плавали через ЛаМанш.
Щороку у першу неділю квітня
відзначають професійне свято
працівників геології, геодезії
і картографії. Ми вітаємо викладачів та студентів Інституту
геодезії Львівської політехніки
і в переддень свята цікавимося
в них, як обирали свій фах і за
що його люблять.
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Надія Турчин, аспірантка третього року навчання кафедри вищої
геодезії та астрономії:

„Геодезія — романтична“
Моя професія — романтична. Вона тісно пов’язана з природою.
Мама — землевпорядник, тому я знала багато всього про деталі
майбутньої роботи наперед: там є різні цікаві прилади, „прогулянки“ полями, малювання карт. Хіба не захопливо? Ще під час навчання я захотіла спробувати себе як науковець. Бачу, що поєднувати
практику та науку не вдається. Тож скоро мені доведеться вибирати.
Петро Гаврилюк, студент другого курсу:

„Будуватиму будинки“
У школі я з охотою вивчав географію, тому вибрав фах геодезиста.
Після закінчення університету хочу працювати в галузі будівництва.
Моїм завданням буде визначити, як має бути правильно побудований будинок, щоб він не хилився в жоден бік, як Пізанська вежа,
щоб не просідав фундамент. Це все дуже цікаво на практиці.
Олександр Денисов, доцент кафедри вищої геодезії та астрономії:

„Спостерігаючи за Сонцем,
вивчаємо Землю“
Вища геодезія займається проблемами встановлення форми
і розмірів нашої планети. А вони постійно змінюються. Вираховуємо дуже цікаво й романтично: їдемо в поле, з допомогою
спеціальних приладів вимірюємо деякі величини і за формулами
обчислюємо розміри Землі. Також часто спостерігаємо за небесними світилами. Я люблю свою роботу, в мене часто бувають моменти, коли раптом
розумію те, про що вчора думав, але не міг пояснити собі. Всі ці роздуми і висновки
описані в моїх наукових працях.
Анатолій Надольський, студент третього курсу:

„Усьому треба знати ціну“
До того, як вступити в Політехніку, я навчався у коледжі. Тоді й визначився з професією. Моя спеціальність стосується оцінки землі
та нерухомості. Це прикладні, дуже корисні, а також прибуткові
речі: оцінити вартість своєї земельної ділянки, яку потрібно продати, або зробити це для того, хто хоче придбати. Щоб купити
квартиру й не переплатити, також треба знати її реальну вартість.
Я був на практиці в Німеччині та Польщі, маю досвід роботи з різними сучасними геодезичними приладами. Сподіваюся, що працюватиму в Україні.

Тетяна Качмар, студентка четвертого курсу:

„Моє навчання почалося з практики“
Моя мама працює медсестрою в студентській лікарні. Кожного
літа впродовж 7 років вона їздила у відрядження на Бережанський
геодезичний полігон і брала мене з собою. У той час студенти
саме проходили практику, я з ними бавилася і мріяла бути такою, як вони. Думаю, що коли отримаю диплом і працюватиму
землевпорядником, матиму багато паперової роботи. Тому ціную кожну студентську
практику — як можливість отримати добрі прикладні навики геодезиста. Минулого літа
ми працювали в Оброшино, здебільшого визначаємо висоту кожної точки і малюємо
карти львівських парків.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

[nota bene!]
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з головної зали

перемога

Політехніка — лідер вищої
освіти України

Н

а черговому засіданні Вченої ради
Львівської політехніки обговорювали два проблемні і широкі питання:
вдосконалення фундаментальної підготовки в університеті та стан і перспективи розвитку молодіжної політики.

Відзнаки — найкращим
Як завжди, почали з приємного — вручення нагород та відзнак. Про студентів-економістів, які вибороли призові
місця на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних
наук у 2012/2013 н. р., „Аудиторія“ вже
писала.
Федерація профспілок України
відзначила дипломами спортивнооздоровчі табори „Політехнік-2“ (директор — Володимир Білодід) у номінації „Кращий заклад оздоровлення
та відпочинку дітей“ і „Політехнік-3“
(директор — Віктор Барляк) у номінації
„За високий рівень виховної роботи“,
а також ректора університету професора Юрія Бобала.
Та головна нагорода — Гран-прі
міжнародної виставки „Сучасні заклади освіти-2013“. Львівська політехніка
вже втретє поспіль отримала найвищу
відзнаку в номінації „Лідер вищої освіти України“. Крім цього, університет
було відзначено дипломом за вагомий
внесок у розвиток національної освіти.

3

Члени Вченої ради також підтримали пропозицію колег долучити наукового співробітника НДЦ „Кристал“ ІТРЕ
Ярослава Костя до складу авторського
колективу праці НВК „Карат“, висунутої
на здобуття Державної премії в галузі
науки і техніки.

Фундамент технічної
освіти
Технічний виш повинен дбати не лише
про фахове наповнення навчальних
програм, позаяк воно повинне ґрунтуватись на добрій підготовці з фундаментальних дисциплін. Доповідач —
директор Інституту енергетики і систем
керування, голова комісії Вченої ради
з проблем навчання професор Орест
Лозинський провів аналогії зі спорудженням будинку: передовсім має
бути міцний фундамент. Відтак рівень
підготовки з основних фундаментальних дисциплін — математики, фізики,
інформатики, хімії — впливає й на рівень
фахівців, яких випускає Політехніка, тому
необхідно знайти розумний компроміс
між фундаментальним та фаховим наповненням навчальних програм.
Комісія, яку очолює Орест Юліанович, проаналізувала рівень знань студентів із відповідних предметів на підставі матеріалів ректорського контролю
залишкових знань студентів у формі
Закінчення на 4 с. →

Найкращі
кібермайстри —
студенти ІКТА

У

Києві відбувся Всеукраїнський
фінал комп’ютерного чемпіонату „Золотий Байт 5“, у якому взяли участь лідери регіональних етапів. Серед переможців фіналу —
студенти Львівської політехніки.

Чемпіонат „Золотий Байт 5“ охоплював різні сфери IT. Учасників
фіналу оцінювало 45 представників
провідних ІТ-компаній у 11 номінаціях.
Один із головних призів — поїздку в Силіконову долину (США)
вибороли переможці в номінації „Магістр проектів“: команда
„Megaboot“ (Дніпропетровськ) —
1 місце та команда „Brotherhod“
(Одеса) — 2 місце.
Львівську політехніку на фінальному етапі конкурсу презентували три команди. Одна з них
„Untitled“ — магістри-п’ятикурс
ники ІКТА Олексій Ковалевський
та Михайло Бобош — посіла перше
місце у номінації „Кібермайстер“.
Кожен із них за перемогу отримав
ноутбук Asus.
— Наша розробка — соціальний проект, який звертає увагу
людей на стан екології у світі та дає
зрозуміти, що кожен із нас може
змінити щось на краще, — каже
Михайло.
Т. П.

ювілей

Пам’ятаючи про минуле, українська наука йде вперед

Н

ауковому товариству імені Тараса Шевченка цьогоріч виповнюється 140 років. Упродовж десятиліть за різних історичних обставин ця академічна
спільнота об’єднувала найкращих представників українства в усьому світі,
ніколи не поступалася інтересами рідної нації, її науки та культури. У складі
чужих держав НТШ постало як наукова структура світового рівня, було знищене й відродилося, а сьогодні знову запрошує до свого кола молодих

Історичний екскурс
Від утворення літературного Товариства в 1873 році та його конкретної
зосередженості на науковій роботі,
що задекларовано в першому Статуті 1892 року, і до сьогодні завдання
НТШ не змінилися: організовувати
національну науку, створивши струн-

ку й ефективну внутрішню структуру
Товариства, близьку до світових академічних установ.
Феномен НТШ об’єднав корифеїв
українства з обох боків Збруча: братів
Барвінських, М. Грушевського, О. Терлецького, О. Кониського, І. Франка,
І. Крип’якевича, В. Левицького, В. Кубійовича, Ф. Колессу та багатьох інших.

Серед дійсних членів Товариства були
й іноземні науковці світового рівня.
До прикладу, А. Ейнштейн, А. Брукнер,
Д. Гільберт, Т. Масарик.
У 1940 році більшовики заборонили діяльність Товариства, його музеї
та колекції розчленували між різними
установами, багато його діячів зазнали
репресій або були фізично знищені. Ті,
хто встиг втекти, продовжили розбудову української науки на Заході. Новий,
п’ятий період існування НТШ розпочався в Україні у 1980-х роках. 21 жовтня
1989 року після тривалої підготовки
Закінчення на 11 с. →
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Політехніка — лідер вищої
освіти України
→ Закінчення. Початок на 3 с.

комплексних контрольних робіт та опитала спудеїв щодо рівня викладання цих
дисциплін (їх читають на п’яти кафедрах
двох інститутів — ІМФН та ІХХТ). Кадровий потенціал цих кафедр (крім ОМП)
відповідає і навіть значно перевищує
акредитаційні вимоги (2/3 чисельності
викладачів — кандидати і доктори наук).
Зокрема, на кафедрах фізики та загальної
хімії цей показник становить 100 %, вищої
математики — 91,3 %.
Результати проведених контрольних
заходів не особливо втішні, відтак політехніки шукають спосіб вирішення проблеми.
Всі, хто виступали (а таких було багато), зійшлися на тому, що „корінь зла“ —
у скороченні кількості аудиторних годин
із фундаментальних дисциплін (і збільшення кількості тем, які студенти мають
самостійно опрацювати), яке відбулося
у ході впровадження ступеневої освіти.
Крім цього, як показало анонімне анкетування студентів перших двох курсів
щодо визначення рівня викладання
фундаментальних дисциплін, рівнем
викладання задоволені 63 % опитаних
студентів (у різних інститутах ці цифри
різняться), а на питання, чи задають
викладачі, які ведуть практичні заняття
з фундаментальних дисциплін, домашні завдання, опитування показало такі
результати: з математики 260 респондентів відповіли „регулярно“; 120 респондентів — „інколи“; 33 — „не задають“
(загальна кількість опитаних — 418);
з фізики ці цифри становлять відповідно
228-117-63 (408); з інформатики 214-14158 (413); з хімії 105-104-88 (297).
На думку професора Ореста Лозинського (на підтвердження він навів
цитату проректора Московського державного університету імені Ломоносова академіка Михайлова 2011 року:
„Фундаментальные дисциплины не
могут быть усвоены на основе собственного опыта. Лишь привнесенные
предыдущими поколениями фундамен
тальные знания могут стать основой для
качественного образования“), студент не
може самостійно освоїти фундаментальні дисципліни, тому необхідно збільшувати кількість практичних і лабораторних
занять із цих предметів (на цьому наголошував і співдоповідач — директор ІМФН,
голова комісії з науки професор Петро
Каленюк), а за самостійною роботою
студентів запровадити дієвий контроль.

Ще одна причина — зниження шкільного рівня знань. Частково вирішити
її допомагають підготовчі курси при
університеті.

Виховувати треба добром
Про молодіжну політику доповідав її
„очільник“ в університеті — проректор
із соціального розвитку Богдан Моркляник. Прозвітувавши про здобутки (молодіжні інтелектуальні змагання та форуми,
відновлення та успішна діяльність Ради
молодих учених, оздоровлення студентів, культурний розвиток, спортивні досягнення тощо), доповідач наголосив і на
проблемах. Впродовж минулого року зі
студентських гуртожитків за різні порушення виселено 115 студентів, 137 попереджено про непоселення у наступному
році, 273 отримали догани від керівництва Студмістечка, 32 — по університету
та навчально-наукових інститутах, відраховано чотирьох студентів.
Завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, голова комісії
з питань студентства та молодіжної політики Василь Козик додав: хоч Львівська
політехніка — і приклад для багатьох
вишів, наші студенти і молоді викладачі
також часто залишаються поза межами
громадських організацій та просвітянських подій. Деякі кафедри не проявляють ініціативи в молодіжній політиці, не
всі наставники груп добре працюють.
Голова університетського осередку
Товариства „Просвіта“ Христина Бурштинська навела позитивний приклад — кафедри ІНЕМ, ІХХТ, ІІМТ, де молодь заохочують
до патріотизму і виховують не примусом,
а добром: власним позитивним прикладом та можливістю проявляти ініціативу.
Заступник голови профкому студентів
та аспірантів Юрій Баланюк наголосив на
ще одній проблемі — долі студентів-сиріт.
Зараз в університеті навчається 75 таких
студентів. Вони мають належний соціальний захист: безоплатне проживання
в гуртожитку, вищу стипендію, можливість безоплатного оздоровлення у таборах університету. Але як складатиметься
їхня доля після завершення навчання?
Він запропонував керівникам випускових
кафедр приділяти особливу увагу переддипломній практиці цих студентів із можливістю їх дальшого працевлаштування.
Тетяна ПАСОВИЧ

Львівська політехніка ввійшла
у п’ятірку найкращих українських
технічних вишів. Рейтинг, укладений за оцінками роботодавців,
оприлюднив журнал „Деньги“.
Університет також увійшов
у десятку з економічних напрямів
підготовки (дев’яте місце) та
будівельних (п’яте).
Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки провела ІІІ наукову конференцію „Облік, аналіз
та контроль у системі управління
підприємницькими структурами“.
Найкращих учасників нагородили
дипломами. Зокрема, диплом
І ступеня отримала асистент
кафедри обліку та аналізу ІНЕМ
Юлія Демська; ІІ ступеня — аспірант кафедри фінансового
аналізу і контролю Київського
національного торговельноекономічного університету Юлія
Леонтьєва; ІІІ ступеня — аспірант
кафедри обліку та аналізу ІНЕМ
Василь Гик.
В Одеській національній академії
зв’язку ім. О. С. Попова відбувся
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з технічних наук у галузі телекомунікацій. За результатами
конкурсного відбору, студенти
кафедри телекомунікації ІТРЕ
Львівської політехніки посіли
призові місця — Павло Гуськов (група ТК-41) — перше за
спеціальністю „Телекомунікаційні системи та мережі“, Мар’ян
Селюченко та Богдан Мисливчук
(ІМЗ-21) — друге за спеціальністю „Інформаційні мережі
зв’язку“.
Після завершення навчання через
неможливість працевлаштуватися за набутою професією 5 – 7 %
випускників (93 тисячі) звертаються по допомогу до Державної служби зайнятості. Про це
повідомила на „круглому столі“
„Ринок праці в Україні 2013:
майбутнє молодих спеціалістів“
заступник начальника відділу
Державного центру зайнятості Валентина Плачинда. З них
53 тис. — випускники вишів,
33,5 тис. — професійно-технічних закладів і 6,3 тис. — загальноосвітніх шкіл.
За матеріалами інформагенцій

[студії]

ч. 11 [2811]
4 — 10 квітня 2013

5

зустріч
инулого тижня ректори львівських вишів познайомились і поспілкувалися з ноМ
вопризначеним головою Львівської обласної державної адміністрації Віктором
Шемчуком, який завітав 27 березня на засідання Ради ректорів

Віктор Шемчук — ректорам:
обіцяю бути провайдером ваших ідей
На зустріч голова ЛОДА
прибув після того, як відвідав об’єкти дошкільної
освіти, школи, а також Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій
для осіб з особливими потребами у Львівській політехніці. Зазначив, що сучасні діти і молодь — це нова
генерація, яка потребує
нових підходів, зокрема
у навчанні. Потім окреслив
спільні для органів влади
та вищої школи завдання,
як-от забезпечення рівного
доступу до освіти всім (чи
дитині з міста, чи з села,
також хворим дітям), стипендіальна підтримка талановитої молоді і залучення
її до різних проектів, вдосконалення якості підготовки фахівців, зокрема
в царині фундаментальних
наук, інженерії й ІТ, забезпечення першого робочого
місця для випускників, ін.
Голова Ради ректорів Львівщини, ректор Львівської

політехніки Юрій Бобало
озвучив актуальні для вишів проблеми. Розпочав
із найважливішої, за його
словами:
— Вищі навчальні заклади не можуть розпоряджатися тими коштами, які самі
для себе заробляють (адже
ці гроші вводяться у так званий зведений бюджет), і через казначейство не можуть
провести жодної копійки
навіть на найнеобхідніші
для організації навчального
процесу потреби… Важливо,
щоб держава нам не заважала працювати.
Також Юрій Ярославович озвучив пропозиції
щодо вдосконалення ЗНО
і вступної кампанії загалом
(впровадити сім основних
предметів як обов’язкових
для всіх випускників школи,
визначити право абітурієнта подавати документи
лише на споріднені спеціальності, адже зараз вступник одночасно може „йти“

у 5 вишів на 3 напрями).
Йшлося і про те, що виші
потребують додаткових
площ — і тут могли б прислужитись військові площі, що нині звільняються
у Львові й на околицях.
Свої міркування висловили
керівники інших вишів. Зокрема, ректор Львівського
національного аграрного
університету Володимир
Снітинський говорив про
кредитування навчання
як ефективний механізм
підтримки молоді, перевірений світовим досвідом.
Ректор Національного лісотехнічого університету
України Юрій Туниця загострив увагу на необхідності
принаймні на місцевому
рівні налагодити зв’язок
між бізнесом і вищою школою (заохотити виробників
інвестувати в підготовку
потрібних фахівців), а ректор Львівського інституту
економіки і туризму Ігор
Бочан — на розвитку турис-

тичного потенціалу Львівщини.
Голова ЛОДА, який обіцяв бути „провайдером“
ідей львівських ректорів,
зобов’язався підготувати відповідні пропозиції
й зініціювати зміни щодо
можливостей вишів розпоряджатися коштами, з питанням військових площ —
звернутись до Міноборони.
Навчальним закладам, які
готують фахівців для банківської сфери, Віктор Шемчук
запропонував підготувати
програму кредитування
освіти й освітніх проектів,
а всіх ректорів закликав
долучитися до розробки
Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року і проекту
договору про співпрацю
між Львівською областю та
Кримом (мова зокрема про
налагодження контактів
із єдиною в Криму українською школою-гімназією).
Ірина ШУТКА

вручення дипломів

Післядипломна освіта — щоб іти в ногу з часом

У

п’ятницю у Львівській політехніці
вручили дипломи випускникам Інституту післядипломної освіти. Документи про другу вищу освіту одержало
235 осіб, і 22 особи отримали дипломи
магістрів-управлінців проектами.
В Інституті післядипломної освіти другу
вищу освіту можна здобути за 16 спеціальностями з таких напрямів підготовки,
як будівництво, електротехніка та електротехнології, хімічна технологія, менеджмент, економіка і підприємництво,
комп’ютерні науки, машинобудування
й інші. На врученні дипломів директор
ІПДО Василь Якубенко зазначив:
— Цьогорічний випуск особливий.
Інститут вперше випускає магістрів

за спеціальністю „Управління проектами“. Їх підготовку ми здійснювали за спеціалізацією „Управління
бізнес-проектами“, тобто управління
в економіці — сподіваємось, що наші
випускники знайдуть своє місце в цій
галузі. Ми раді, що серед 22 магістрів
5 мають дипломи з відзнакою.
Фахівці спеціальності „Управління
проектами“ можуть займати посади
директора проекту, директора програми, професійного менеджера проекту, ін. Для них відкриті як фінансові,
бізнесові структури, так і органи влади,
громадські організації, некомерційні
структури.
Випускників ІПДО — тих, хто, бажаючи йти в ногу з часом, вирішив

вдосконалити свої знання і навики чи
опанувати новий фах, — привітали проректор університету Зорян Піх, директор ІБІД Зіновій Бліхарський, завідувач
кафедри технологій управління ІПДО
Роман Фещур (ця кафедра здійснює
підготовку управлінців проектами).
— Я бачу обличчя серйозних людей, які мають досвід і прийняли
рішення змінити фах, підвищити свою
кваліфікацію. Це дуже важливо і сучасно, коли люди, відчуваючи виклики
ринку праці, знаходять себе. Така підготовка набирає обертів — і це є ознакою впровадження лозунгу навчання
впродовж життя, — зазначив Зорян Піх.
Ірина ШУТКА
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наукові зустрічі

Ключові проблеми заповідних територій України
– 22 березня 2013 року на базі
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
(м. Миколаїв) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
„Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму
в Україні“. Серед співорганізаторів —
Інститут екології, природоохоронної
діяльності та туризму ім. В. Чорновола Львівської політехніки.

У конференції взяло участь близько
80 науковців із понад 30 вишів та наукових установ різних міст України. Це
був захід із фокусом на дослідження та
оцінювання перспективних напрямів
розвитку заповідної справи й екологічного туризму.
Науковці обговорили проблеми збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття заповідних територій;
екологічний моніторинг заповідних
об’єктів; формування та розвиток екологічної туристичної інфраструктури на
заповідних територіях; зміст, методи та
форми екологічної просвіти для збалансованого розвитку заповідної справи та
екологічного туризму; правове забезпечення заповідної справи в Україні тощо.
Учасники конференції відвідали
Регіональний ландшафтний парк „Приінгульский“. Міський центр екологічної
інформації та культури організував
виставку книжкових видань із фондів
наукових бібліотек Миколаєва. Також
під час конференції відкрилась виставка мінералів із фондів Миколаївського
обласного краєзнавчого музею.
В. о. завідувача кафедри екологічної безпеки та аудиту ІЕПТ ім. В. Чорновола професор Володимир Погребенник виступав на пленарному засіданні,
брав участь у секційних. На його думку,
зараз у заповідній справі постали такі
головні екологічні проблеми: відсутність у законодавстві докладного
врегулювання умов використання територій, зарезервованих під заповідання; відсутність державних цільових
програм розвитку заповідної справи
формування екомережі; загроза зміління Шацьких озер; спорудження на
Буковині, Івано-Франківщині міні-ГЕС;
перспективи видобутку сланцевого
газу на нашій території тощо.
— Пленарна доповідь мала назву
„Екологічний моніторинг біосферного
резервату „Шацький“, — розповідає
Володимир Дмитрович. — Ще в ХІХ
столітті академік Павло Тутковський

Світлина Тетяни Пасович
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досліджував Шацькі озера. Варшавські
панянки 150 – 170 років тому замовляли
воду зі Світязя, щоб вмиватись, бо вона
омолоджує шкіру. Колись Шацькі озера
досліджував Ленінградський інститут
озерознавства, київські інститути — гідробіології, ім. Шевченка, наш ЛНУ, дуже
багато волинських вишів, та й практично
зі всієї України. Тому що це перлина. Росіяни його називають українським Байкалом, а мадяри — українським Балатоном.
Шацький національний парк організували майже 30 років тому. На основі того
парку створено біорезерват „Шацький“.
Минулого року вже підписано і ратифіковано відповідну угоду між трьома
урядами країн, де він розміщений.
Загальна площа міжнародного
резервату „Західне Полісся“ становить
264 тис. га, з яких на територію України
припадає 75 тис. га, Польщі — 140 тис.
га, Білорусі — 49 тис. га. Рівень забруднення на Шацьких озерах мінімальний, відтак тут можна проводити
фоновий (іншими словами еталонний)
екологічний моніторинг. За словами
науковця, про таку потребу професор
Степан Михайлович Стойко говорив
ще більше 30 років назад.
— П’ять років тому вийшла моя
монографія „Гідроекологічні дослідження Шацьких озер: методи, засоби
і результати“, — каже професор Володимир Погребенник. — В основному
дослідники вивчають поверхневий
шар води (50 см) і придонний, а ми
робили вертикальний зріз. А з 1960 по
1995 рік ми дослідили параметр pH: за
цей час вода у Світязі зі слабкокислої
(6,5) перейшла до слабколужної (7,5).
Це означає, що збільшується біомаса,
водорості, озера починають заростати.
Це підтверджують і космічні знімки.
Доцент НЛТУ України Володимир Мокрий якраз займався космічними до-

слідженнями. Впливає також антропогенне навантаження, яке різко зростає.
І при цьому екологічна культура людей
низька. А ці озера є слабопроточними,
період обміну води — 9 років.
Через роботи на Хотиславському
кар’єрі в Білорусі Шацьким озерам загрожує екологічна катастрофа — обміління.
— Білоруси видобувають кварцовий
пісок (для виготовлення скла дуже високої якості) на глибині 10 – 15 метрів,
а під ним є дуже високоякісна крейда,
до глибини приблизно 50 метрів. Білорусія зараз в економічній блокаді, вони
хочуть вирватися будь-як, — вважає
науковець. — І їх стан довкілля не
дуже цікавить. Мало того, вони надіслали в наше Мінекології записку, що
за результатами математичного моделювання рівень озер може зменшитись
на метр (Світязь має середню глибину
близько 7 метрів, місцями є 58,4 метра,
а є озера глибиною 1 – 2 метри — це
буде болото). Тому і науковці з Києва
та Луцька б’ють на сполох, бо назріває
проблема. Очевидно, потрібен моніторинг впливу на довкілля Хотиславського
кар’єру, визначення рівня озерних вод.
— На жаль, у нас, як завжди, все
впирається в брак коштів, — нарікає
професор Володимир Погребенник. —
Якщо минулого року на науку в Україні
виділяли 0,3 % від ВВП, то на цей рік
заплановано 0,2 %, коли в передових
країнах (Європа, США) — від 3 до 5 %.
Тези доповідей Володимира Дмитровича (на секціях він говорив про
екологічні нанотехнології та еколого-освітню роботу в установах природно-заповідного фонду), як і ще
шість доповідей науковців Львівської
політехніки, опубліковано у збірнику
матеріалів конференції.
Тетяна ПАСОВИЧ

[студії]

ч. 11 [2811]
4 — 10 квітня 2013

7

молодий науковець

Суспільна місія Юлії Ідак —
вести за собою інших

Ю

який поєднував би естетику
і технічний аспект. А чи стосуватиметься це Львова чи
чогось іншого, наразі ще не
вирішила.

лію Ідак, доцента
кафедри дизайну
та основ архітектури ІАРХ
Рада молодих учених
Львівської політехніки визнала кращим науковцем
2011 року.

Юля народилася в ІваноФранківську в „архітектурній“ родині: цей фах мають
її тато, мама, брат і вуйко.
Зростаючи в такому творчому середовищі, часто
зустрічалася з батьковими
знайомими, постійно чула
розмови на архітектурні
теми, тому, коли вирішила
вчитися на кафедрі архітектурного проектування
Інституту архітектури Львівської політехніки, батьки її
підтримали.
Здається, ніби й не минуло десять літ відтоді, як захистила магістерську роботу
на кафедрі дизайну та основ
архітектури, де продовжила
своє навчання після закінчення бакалаврату. Потім
була аспірантура, успішний
захист кандидатської ди
сертації, посада старшого
викладача кафедри (саме
на цій посаді вона стала найкращим науковцем інституту). Нині Юля — успішний
науковець (має вже чимало опублікованих статей,
три статті готові до друку,
написала сім методичних
вказівок, готує підручник,
часто бере участь у наукових конференціях), успішний архітектор (займається
реальним проектуванням
індивідуальних житлових
будинків, розробляє дизайн
інтер’єрів квартир) і щаслива молода мама (виховує
двох доньок).
— Юліє Володимирівно, Ви
опублікували свою першу
монографію „Композиційні аспекти формування
фронту квартальної забудови Львова“ (кінця

ХVІІІ — початку ХХ століть). Чому обрали цю
тему?
— З одного боку, масштаб
кризи сучасного містобудування в Україні особливо помітний в історичних
містах. Не став винятком
і Львів. Тож, працюючи
над монографією, мала на
меті спробувати передати
своє розуміння архітектурного процесу у творенні міста. З іншого боку, ця
тема мені дуже близька
ще й тому, що Львів став
моїм рідним містом. У моєму баченні розвиток міста — це органічний процес,
саме тому ми, архітектори
і будівельними, маємо забезпечувати відтворення
в ньому глибини розвитку
етносу, продовжувати компонувати його на основі
класичних композиційних
закономірностей.
— Часто звертаєтеся за
консультацією до своїх
батьків?
— На початках робила це
частіше. Нині з мамою консультуюся здебільшого стосовно художніх аспектів, що
стосуються графіки, рисунку, а з батьком чи братом —
з якихось конструктивних
рішень безпосереднього
проектування. А загалом,
стараюся обрати власний
шлях в архітектурі. Наразі,
все, про що мріяла, маю.
Намагатимусь розвивати
себе в науковому напрямі,

— Як із позиції викладача
бачите нині своїх студентів?
— Мої студенти — талановиті, тому намагаюся допомогти їм ще краще розвинути свій талант, проявитися
і вміти себе показати, піднятися у свій творчості бодай
на один щабель вище.
— Чим захоплюєтеся за
межами університету?
— Люблю малювати, люблю графіку, зрештою,
й кафедра спонукає до
творчого розвитку. Мене
дуже цікавить урбаністичний рисунок. Заохочую до
нього студентів. Планую
разом із ними взяти участь
у конференції, присвяченій 100-літтю заснування
кафедри містобудування,
котра відбудеться в травні.
Для цієї акції приготуємо
доповідь, зробимо студентську виставку урбаністичних
рисунків.
— Юліє Володимирівно, як
встигаєте всюди, адже
справ і обов’язків у Вас аж
надто багато?
— Для того, щоб, до прикладу, проектувати, треба
мати заряд енергії. Його
я беру від сім’ї і від науки.
Щоб займатися наукою,
треба мати енергію від проектування і знову ж таки —
від сім’ї. У мене це все дуже
взаємопов’язане і допомагає розвиватися в певному
напрямі. І якщо хоч щось
вилітає з цієї колії, то я відчуваю брак енергії.
— Що для Вас важливе
у житті?
— Здоров’я, родина, мої
дівчатка. Моя мама добре

малює, видно, це вміння
„дружити“ з олівцем і графікою передалося й мені.
Моя донечка Яринка має
лише п’ять років, старша
Андріана вже ходить у перший клас. Вони обидві дуже
творчі, люблять малювати.
Андріана має художній нахил, завжди створює різні сюжети, Яринці більше
вдається графіка. Вона однією лінією може передати
і форму, і характер.
— Основна риса Юлі —
надзвичайна працелюбність, — вважає її колишній
науковий керівник, заві
дувач кафедри містобудування професор Галина
Петришин. — Якщо в неї
щось не виходить, працюватиме доти, доки не отримає найкращий результат,
а тоді шукатиме ще кращий.
Найцікавіше, що не робить
цього лише для себе. Вона
бере студентів у свої руки
(у доброму розумінні цього
слова), опікується ними чи
то на першому курсі, чи на
п’ятому, веде їх за собою,
підтримує у них дух творчості, турбується за них. Це
найбільше вражає.
Юля займається дуже
цікавою темою — композицією міста. Ця тема дуже
важка, та їй вдалося, досліджуючи історичні аспекти,
вибудувати певні правила.
Саме на них нині компонує
нову архітектуру, а своє бачення гармонійного міста
впроваджує у всі предмети,
які читає студентам. Багато
працює з літературою, постійно саморозвивається.
Публікує багато статей, спонукає до співпраці інших.
Юля — дуже результативна. Звичайно, можна бути
науковцем і багато робити
для себе. Її ж основна суспільна місія — вести за собою інших. А це важливо.
Катерина ГРЕЧИН

[студії]

конференція

З

нагоди IV щорічного Дня Кембриджа
у Львові минулої п’ятниці
в Політехніці відбулась
конференція.

Це вперше кембриджський
день провели не лише у Києві, а й у Львові. Конференція зібрала майже двісті
викладачів, учителів англійської. Їх привітали директор
ІГСН Ярина Турчин, завідувач кафедри іноземної мови
Політехніки Наталія Мукан.
Власне, кафедра, а також
видавництво Cambridge
University Press, Cambridge
English Language Assessment
і компанія „Лінгвіст“ й організували захід.
Мета конференції — поліпшення професійного рів-
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Трохи Кембриджу у Львові
ня вчителів англійської, розповіла представник видавництва Cambridge University
Press Любов Залюбовська.
Під час заходу видавництво
презентувало свою продукцію — від підручників для
школи до екзаменаційних
матеріалів. Підготовка до
кембриджських іспитів, що
підтверджують знання особою англійської, — ще один
акцент Дня. Так, зокрема на
конференції представили
школи і навчальні заклади,
які мають право проводити
кембриджські іспити. Як
зазначила представниця
інформаційного департаменту Кембриджського університету Cambridge English
Language Assessment Дарина
Сіжук, кембриджські серти-
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фікати, що не мають терміну
давності, є у світі для роботодавців, навчальних закладів
надійним підтвердженням
рівня знання англійської.
Цікавою була й презентація
буклету „Exam in mind“ до

курсу „English in Mind“: цей
додаток сфокусований на
підготовці до ЗНО, його автор — методист Львівського РЦОЯО Алла Юрченко.
І. Ш.

дискусійний клуб
термінології сучасної науки і техніки обговорили у Політехніці 26 березня на черговому засіданні
Проблеми
дискусійного клубу „Філософські проблеми науки і техніки“

Ейнштейн чи Айнштайн, прискорення
чи пришвидшення, хімія чи хемія?
„Для затравки“ професор кафедри
прикладної фізики і наноматеріало
знавства Політехніки, голова первинної
організації Українського фізичного
товариства при Політехніці Богдан
Лукіянець запропонував поміркувати
над взаємозв’язком побутової мови,
дуже динамічної, і строгої мови науки
й техніки, що не терпить найменших
відхилень „ні вправо, ні вліво“:
— Якщо з філологічної точки зору
слова цінні, коли завдяки префіксам
і суфіксам мають різні відтінки, то технічна термінологія цього не допускає:
мають бути строго визначені поняття,
без нюансів: якщо науковці користуються певним терміном, всі мають
знати, про що саме йдеться.
Зеновій Когут (кафедра ПФН) говорив про те, як буденне слововживання
інколи розмиває чіткі межі того чи
іншого терміна: коли „він іде в широкі
маси — змінює свою первинну суть“.
Прикладом є „модне“ нині „нано-“,
вживання якого часто недоречне і пояснити неможливо. Це, зауважують науковці, спотворює розуміння студентом
того чи іншого явища, закономірності.

Хімія чи хемія, просторова — решітка чи ґратка, рух — обертальний
чи обертовий? Таких, конкретних, як
і загальніших актуальних питань назбиралось чимало: використання науковцями різних абревіатур, одиниць
вимірювання на позначення однієї
й тієї ж характеристики; відмінності
у транскрибуванні (Айнштайн чи Ейн
штейн, Штайнер чи Штейнер?); зловживання англомовними термінами
(наприклад, юзер) і т. д. Андрій Данилов із кафедри ПФН зауважує:
— Ця проблема існує не тільки
в Україні, а в будь-якій країні світу,
в якій займаються наукою. Ті ж поляки
10 років тому зіткнулися з проблемою,
що польська мова просто зникла з наукового вжитку, тому що вони постійно
публікувалися на Заході, сиділи на західних грантах. Є критична межа, коли
певна кількість термінів іншомовного
походження починає зашкалювати
і коли в науковій термінології втрачається українська мова.
На фоні загального стану української
мови, яка тривалий період розвивалась
неприродно, знайти однозначні від-

повіді зовсім непросто. Пошкодували
учасники засідання й про те, що не
було представників університетського
Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології.
Хтозна, чи проблеми термінології
є першочерговими. Але в будь-якому
разі — важливими, адже це питання
розуміння і порозуміння. Хто мав би
дошукуватись істини в термінологічній
царині? Професор Лукіянець каже,
що термін може створити тільки той,
хто багато читає і відчуває всі тонкощі
ситуації. А Василь Лобойко з кафедри
фізики наголошує: це справа не кількох
науковців, а рівня інститутів, спеціальних фахових комісій, які мали б давати
рекомендації, котрі оцінював би час…
Зрештою, кажуть політехніки: ефективна термінотворчість — спільна справа
філологів і спеціалістів тієї чи іншої
наукової галузі: якщо перші відчувають
і знають закономірності словотворення, то другі — „споживачі“, користувачі
термінів — не дозволять викривити
їхню суть.
Ірина ШУТКА
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наука — місту

Свій до свого по своє?

Н

ауковці кафедри радіоелектронних пристроїв та систем і науково-дослідного відділу радіотехнічних систем ІТРЕ
Львівської політехніки,
незважаючи на обмежене фінансування сучасних розробок, створюють
надзвичайно потрібні для
України прилади. Про це
розмовляємо з доцентом
кафедри і завідувачем
відділу Володимиром
Шклярським.
— Наша газета вже неодноразово писала про цікаві розробки кафедри. Чим
здивуєте цього разу?
— Справді, науковці — це
такий народ, що не може
жити без нових ідей. Проблема лише в тому, що
кожна наша ідея вимагає
чималих коштів. Добре,
коли замовник зацікавлений у наших розробках:
тоді ми готові до будьяких нових починань. Хоч,
якщо бути відвертим, кожна новація спочатку народжується в наших головах,
ми її виношуємо, як дитя,
і лише згодом з допомогою
інвестора ставимо на ноги.
Так було і з розробкою детектора дефектів ДД1 для
дистанційного контролю
та моніторингу технічного
стану теплоізоляції тепломереж. Компанія „Енергоресурсінвест“ у Львові
випускає нові труби для
транспортування теплової
енергії до будинків. Вона
нас і попросила розробити такий приклад, який дозволяв би визначати стан
теплоізоляції труб, що
проходять під землею. Ми
розробили два варіанти
приладів: один — із живленням від силової мережі, другий — для польових
умов із автономним живленням. За їх допомогою
можна контролювати стан
будь-якої тепломережі, яка
має інформаційний канал.
Тобто при зміні параметрів

тепломережі прилад дозволяє визначити, в якому
напрямку проходить прорив, адже практично до
двох кілометрів контролює
відразу чотири напрямки бойлерної, щогодини
автоматично записуючи
зміни стану теплоізоляції
тепломережі. Інформація
про стан кожної з чотирьох
послідовно контрольованих ділянок висвічується
на екрані рідкокристалічного дисплею з описом
дати аварії, її типу й опору
ізоляції. Оператор раз на
добу може проаналізувати цю інформацію, й подивитися, де починається
прорив. За динамікою змін
він робить висновок, чи це
прорив труби, чи зовнішній вплив.
— Хто працював над розробкою цих приладів?
— Ми розробляли їх
утрьох — старший науковий
співробітник Геннадій Туркінов (торік відійшов у засвіти), доцент Володимир
Сторож і я. Ці прилади впроваджуються у виробництво,
і наразі ми їх випускаємо
близько ста штук на рік.
— Що ще вам вдалося
створити?
— Свого часу ми розробили пристрій для контролю
зазору під час плавлення

аморфних сплавів, які замінюють феромагнетики,
однак в Україні ніхто не готовий платити за цю роботу. Один прилад ми розробили, виготовили і віддали
Київському інституту металофізики. Розробили також
прилад для діагностики
стану людини за методом
Фоля. Ідея його народження належить колишньому
відомому діагносту приватного підприємства „Аріадна“ Юрієві Николишину,
якого, на жаль, теж уже
нема з нами. Тоді ж виготовили близько 20 приладів,
які дозволяють визначати
зміну опорів для різних
напрямів в акупунктурних
точках, без аналізів швидко
дізнаватися про загальний
стан людини. В прилади ми
вмонтували внутрішні генератори, які, при під’єднанні
до акупунктурних точок на
дуже малій потужності, сигналами лікують людину. Ця
діагностика дуже складна,
очевидно, тому вона й не
зацікавила лікарів. Кілька
медиків у Львові, Краснодарі і Києві, які люблять
експериментувати, користуються цими приладами
і дуже задоволені. Цікаві
пристрої можемо робити
й для телеметричної діагностики, адже з допомогою неруйнівного контролю
можна знаходити тріщини
в середині трубопроводів,
коли їх ще не видно, чи
на корпусі літака, можна
міряти товщину покриття
дорогоцінними металами.
Мікроскопія, якою займаємося, допомагає виявляти фальшиві документи.
Нині ж разом із кафедрою
органічної хімії і технології
органічних продуктів ІХХТ
працюємо над пілотним
проектом використання
мікроскопа для дослідження процесів заморожування-відігрівання різних
матеріалів для кріобіології
і кріомедицини. Процес заморожування-відігрівання

відбуватиметься при безперервному візуальному
спостереженні стану мікроорганізму на екрані
монітора сканувального
мікроскопа. Проведення
експериментальних досліджень за допомогою такого
мікроскопа дозволить розробити оптимальні режими
консервації клітин мікроорганізмів в умовах низьких
температур, які забезпечують нормальне функціонування зі збереженням їхніх
корисних властивостей, що
є важливим науковим та
практичним завданням.
В межах бюджетної роботи проводимо дослідження, що стосуються сканувальної мікроскопії.
— Творите лише на замовлення чи наукова думка нуртує незалежно від
цього?
— Працюємо і на замовлення, і в „кошик“. Ідей маємо
багато, та без фінансування робити цікаві й потрібні
прилади практично неможливо. Ось, до ЕВРО-2012
міська адміністрація замовила систему відеоспостереження, однак потім відмовилася від неї через брак
фінансування.
Ми контактуємо з Варшавською політехнікою,
де працюють колишні наші
співробітники. Так ось, їхній
університет щороку отримує
лише на дослідження до
5 млн. євро. Це ж річне фінансування всієї Львівської
політехніки! Як бачимо,
за кордоном дуже дбають
про університетську науку.
У нас же наразі менталітет
такий, що свій до свого по
своє не дуже поспішає, дбаючи найперше про власну
вигоду. Натомість інтереси
Української держави плентаються десь дуже позаду
інтересів наших державників.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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отака історія…

Родина Косачів:
репресовані, та нескорені
„Контрреволюціонерка“
Ізидора рубала ліс

і Анастас Мілянич. 5 жовтня 1941 р. вони
заснували Українську Національну Раду,
котра мала стати ядром майбутньої саТа чи не найбільше
мостійної України. Членами Ради були
поневірянь випало
130 осіб, а з-поміж них Ізидора Косачна долю наймоБорисова… З київського складу Українлодшої сестри Лесі
ської Національної Ради лише близько
Українки Ізидори
30 учасників змогли емігрувати, решта
Косач (9 березня
пішли з життя“.
1888 – 12 квітня
За словами дослідників життя Ізи
1980). Вона навчадори Косач, вона працювала „в однолася на Жіночих
му з найбільших осередків діяльності
сільськогосподарОУН-мельниківців“ — тресті „Цукроських курсах у Пецентраль“. Наприкінці 1941-го — на потербурзі та в Кичатку 1942 р. гестапівці провели масові
ївському політехнічному інституті, який арешти українських націоналістів (серед
закінчила 1911 р., здобувши спеціальність них була й Олена Теліга), та, очевидно,
агронома. Працювала в науково-дослід- з огляду на світову славу Лесі Українки,
них установах, викладала в сільськогос- Ізидору невдовзі звільнили. Тоді вона
подарському інституті в Білій Церкві на зрозуміла, що жоден тоталітарний реКиївщині. Її заарештували на початку жим не дасть свободи ні їй, ні Україні.
вересня 1937 р. Поки велося „слідство“, Коли фронт наблизився до Києва, сестри
сиділа в Лук’янівській
Ізидора та Ольга Косач
тюрмі в Києві.
покинули Радянський
20 листопада 1937 р.
Союз.
„трійка“ винесла рішенПісля тяжких поненя, за яким Ізидора звивірянь і таборів для бінувачувалася у тому,
женців Ізидора, її доньщо вела серед студенка та онуки у 1949 р.
тів „контрреволюційну
дісталися США, де
націоналістичну діяльй оселилися назавжди.
ність, поширюючи проУ 1971 р. радянська влавокаційні чутки“. Її засуда запросила її взяти
дили на 8 років виправучасть у відзначенні
но-трудових таборів.
сторіччя з дня наро4 лютого 1938 р. Ізидору
дження Лесі Українки
Косач-Борисову етапув УРСР, але вона рішуче
вали на далеку північ, [•] Ізидора Косач із донькою
відмовилася і написав Онезький виправнола, що „не поїде в УкраОльгою. Київ, 1912 р.
трудовий табір, де вона
їну, поки там панує нерубала і пиляла ліс. Після її звернення, воля і заарештовують невинних людей“.
клопотань доньки Ольги, громадських
У США Ізидора Косач-Борисова була
діячів та, найімовірніше, завдяки збігу членом-кореспондентом Української
різних обставин у листопаді 1939 р. Ле- Вільної Академії Наук. Незважаючи
сину сестру звільнили з формулюванням на похилий вік, активно працюва„після перегляду справи“.
ла в українській громаді Америки,
Ізидора Петрівна повернулася до очолювала Комітет при УВАН, який
Києва на початку 1940 р. В. Даниленко займався виданням праці Ольги Косачу книжці „Ізидора, рідна сестра Лесі Кривинюк „Леся Українка. Хронологія
Українки: від сталінських таборів до життя і творчости“ (книжка в Україні
еміграції“ робить припущення, що була заборонена), написала спогади
вона мала зв’язки з представниками „Із минулого і пережитого“. Померла
ОУН: „Мережу українських націона- у віці 92 роки. Її донька Ольга Сергіїв
лістів-мельниківців створювали спеці- у 1989 – 1991 рр. передала родинний
ально прибулі для цього до Києва Олег архів в Україну.
Кандиба (Ольжич), Мирон Луцький
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
Початок у числі 10

наш календар
7 квітня — День працівників геології, геодезії та картографії.
7 квітня — Благовіщення Пресвятої
Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день здоров’я.

Пам’ятні дати
4.04.1888 — народився Микола
Грінченко, український музикознавець i фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписали Північноатлантичний пакт
(НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Булаховський, відомий український
мовознавець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали гетьманом Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав
Липинський, український історик
i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир Шухевич, український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь Пачовський, український поет-модернiст.
7.04.1876 — народився Iларiон
Свенцицький, український філолог,
літературознавець i мистецтвознавець, організатор Національного
музею у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено Центральну Раду.
7.04.1948 — набув чинності Статут
Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ).
8.04.1829 — народився Степан
Ніс, український етнограф і фольклорист.
8.04.1882 — народився Дмитро
Дорошенко, український історик,
громадський та державний діяч, заступник Голови Центральної Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани кінотеатрів фільм О. Довженка „Земля“, який на Брюссельському кінофестивалі визнано однією з 12-ти
найкращих стрічок світового кіно.
8.04.1973 — помер Пабло Пікассо,
іспанський та французький маляр,
один із засновників кубізму, автор
„Герніки“.
9.04.1864 — народився Павло Грабовський, український поет.
9.04.1989 — розгін радянськими
військами мирної демонстрації
у Тбілісі.
10.04.1622 — помер у Києві гетьман
Петро Конашевич-Сагайдачний.
10.04.1813 — помер Жозеф Луї
Лаґранж, французький математик
і механік.
10.04.1898 — у Полтаві народився
Степан Скрипник (Патріарх УАПЦ
Мстислав).
10.04.1940 — помер український
композитор Нестор Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій
Рудавський, професор, ректор
Львівської політехніки (1991 – 2007).
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Пам’ятаючи про минуле, українська наука
йде вперед
львівські науковці відновили діяльність
Товариства. Ініціатором відновлення
та першим головою відновленого НТШ
став член-кореспондент НАНУ, відомий
український учений у галузі механіки
матеріалів, Генеральний секретар Світової Ради НТШ професор Олег Романів.
Сьогодні в осередках у США, Європі, Канаді, Австралії, Російській
Федерації працюють Л. Рудницький,
Л. Онишкевич, Д. Даревич, Г. Грабович,
М. Павлишин, А. Лужницький…
Серед голів секцій НТШ та найактивніших його членів — і політехніки.
Це проректор Дмитро Федасюк, Юрій
Диба (ІАРХ), Богдан Кіндрацький
(ІІМТ), Ігор Мриглод (ІМФН) та інші.

Наука не старіє
У Товаристві діють 6 наукових секцій та
35 комісій. Загалом в Україні є 19 осередків, наймолодіжніші з яких — у Черкасах, Тернополі та Івано-Франківську.
За словами нинішнього голови НТШ
Олега Купчинського, саме звідти молоді науковці найчастіше приїжджають
на конференції до Львова, у цих містах
часто реалізовують цікаві свіжі ідеї,
організовують різні заходи.
Відкрита дорога молодим і до „Записок НТШ“ та „Вісника НТШ“. На сторінках традиційних друкованих видань
Товариства нове покоління науковців
порушує теми, які сьогодні хвилюють
світову наукову спільноту, пропонує
оригінальні ідеї і рішення у всіх галузях
науки. Наукові публікації цих видань
зараховують як фахові в різних галузях.
До 140-річчя організації побачив світ
перший том Енциклопедії НТШ, до
створення якої долучилися як сивочолі
академіки, так і молоді автори.
— Щоб стати членом НТШ, треба
бути людиною, зацікавленою в науці.
Тому, хто не горнеться до науки, тут
робити нічого. Кожну заяву на членство
розглядають комісії та президія НТШ.
Кандидатові потрібно мати хоч кілька
наукових публікацій. Якщо ж наразі їх
нема, але він щиро прагне працювати
в якомусь науковому напрямі, — не
біда. Дуже багато нових членів НТШ —
дослідники у сфері точних наук. Найактивніша фізична секція. Часто нинішні
науковці — фахівці одразу в кількох наукових напрямах. Керівниками деяких
секцій і комісій є представники профе-

Світлина Анни Герич

→ Закінчення. Початок на 3 с.

сій, яких не було при створенні НТШ.
Тож серед майбутніх голів Товариства,
думаю, будуть не тільки історики чи
філологи. Можливо, з’являться й кібернетики, — зазначає Олег Антонович.

у 1989 році мене обрали науковим
секретарем НТШ, а головою — професора Олега Романіва. Від 2005 року
я очолюю Товариство, — розповідає
історик.

Що таке „сімейна“ секція?

Святкувати уже почали

Олег Купчинський — один із небагатьох,
хто уособлює живий зв’язок між кількома поколіннями кращих українських
науковців. Доктор філології та історичних наук, відповідальний редактор
„Вісника НТШ“ та „Записок НТШ“, член
Української вільної академії наук радо
згадує про власний шлях до Товариства:
— Я відчував себе у всесвіті НТШ
з дитинства, хоч від 1940 року воно
було зліквідоване й існувало лише за
кордоном. У нас вдома була „підпільна“ секція: дід був членом і головним
редактором фізіографічного збірника
НТШ; а тітка — членкинею філологічної
секції. Про товариство часто йшлося
в домашніх бесідах. Свого часу я мав
багато друзів-філологів (Я. Закревська,
Л. Полюга, Д. Гринчишин, М. Худаш).
У приватних розмовах ми згадували
про НТШ. Але найчастіше про організацію йшлося, коли я гостював у професора Івана Крип’якевича. Він довгі роки
був головою історичної секції Товариства і добре знав мого діда. Працюючи
в Центральному історичному архіві,
Інституті суспільних наук, який потім
перейменували на Інститут україно
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України, я розумів, що належу до окремої,
української науки. В 1980 роках процес
легалізації і відновлення суспільної
наукової установи вимагав багато
сил і сміливості. На загальних зборах

XXIV наукова сесія НТШ, що проходила
впродовж березня у формі засідань
секцій та комісій у різних наукових
установах країни, завершилася 30 березня пленарним засіданням в Актовій
залі ЛНУ ім. Івана Франка. Привітав
присутніх голова Товариства професор Олег Купчинський, а доповіді
зачитали літературознавець та поет
Микола Ільницький, доктор геологомінералогічних наук, професор Орест
Матковський, доктор фізико-математичних наук професор Богдан Пташник
та голова Західного наукового центру
НАНУ Зиновій Назарчук.
У рамках сесії напередодні, 28 березня, відбувся третій Всеукраїнський
науково-практичний семінар „Українофобія як явище та політтехнологія“. Головним спікером став доцент
Одеського національного університету
ім. Іллі Мечнікова Олександр Музичко.
Упродовж року НТШ планує провести низку конференцій та інших
наукових зустрічей, присвячених
140-літтю організації; видати чималу
кількість наукових видань, організувати цікаві зустрічі, виставки та концерти
до свого ювілею. Основні святкові заходи мають відбутися восени, бо саме
в жовтні Товариство відновило свою
діяльність в Україні.
Анна ГЕРИЧ
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авторський проект

коротко

Схимник літератури
і творець живого слова
ро дух книги, чин письма, енергію
слова говорили 28 березня у Львівській політехніці. Тут у межах проекту
Ірини Фаріон „Від книги — до мети“
відбулася зустріч із „лікарем людських
душ“, закарпатським письменником,
відомим у всіх куточках України та
далеко за її межами, Мирославом
Дочинцем.
Від адміністрації Політехніки гостя привітав проректор Богдан Моркляник.
У літературу цей автор активно ввійшов з 1980-х років. Зараз письменник
один із найбільш обговорюваних і читаних в Україні. Окрім топових позицій
у рейтингах книгарень, його книжки
заповнюють „духовний наратив“ української літератури.
Мирослав Дочинець є автором
близько двадцяти видань. Серед них
найбільш читаними є „Вічник“, „Криничар“, нова книга „Горянин“, а філософсько-психологічні заповіти карпатського
мудреця „Многії літа. Благії літа“ стали
українським народним бестселером. Із
ініціативи педагогів підготовлено й видано версію книжки для дітей — „Бранець
Чорного Лісу“. Зараз готується така ж
версія роману „Криничар“ — „В’язень
замку Паланок“. Його прозу перекладено російською, угорською, словацькою,
румунською, польською, французькою,
англійською та японською мовами.
Окрім письменницької роботи, Мирослав Дочинець займається й видавничою справою. Він, зокрема, „опікується“
серіями книжок „Домінія слова“, „Трава
Парнасу“, „Книжкова полиця Вічника“.
Допомагає бібліотекам Закарпаття літературою.
— Одним із „головних героїв“ творів
цього автора є стихія мови. Він знаходить дороги до душ українців різних
світоглядів, переконань, цінностей,
зупиняючи людину перед величністю
Господа і життя. Книги Мирослава
Дочинця чистять і лікують душі,— зауважила Ірина Фаріон, представляючи
гостя проекту.
За час зустрічі письменник розповів
чимало цікавого про свою роботу, погляди на життя, сучасний стан письменництва, своїх книжкових героїв і сучасну
політику. Та провідною була тема літератури, її місце у житті Дочинця.
— Для мене література — це схима самотності. Тільки так можна творити. А література і письменство — це сукупність

Світлина Наталії Павлишин

П

математики і хімії. Адже в усьому мусить
бути чуття міри і таємниця пропорцій.
Тримається це все на кристалічній решітці
письменства. Найважливіше у тексті — це
добре підібрані і „вимуштрувані“ слова,
які творять текст та стиль. Письменство
має бути схожим на гроно винограду:
зернисте, духмяне, прозоре, щоб бачити
його серцевину, зі свіжим ароматом і смаком, — поділився думками гість.
Письменник розповів, що свої романи
пише досить довго і декілька одночасно.
А в світ появляється той, що вже визрів:
— Мусить пройти чимало часу, щоб
зрозуміти для кого і для чого писати. Але
коли довго слухаєш цей світ, він починає
тобі диктувати. Один розумний чоловік
казав: коли не знаєш, як писати і що
писати, — лягай в траву і слухай. Адже
коли приходить усвідомлення себе, як
частки природи, тоді вона відкривається
і живить розум, засіваючи нову якість,
нові символи, нові слова. Щоразу творячи щось, ніби підбираєш ключі, щоб
розкрити сутність мистецтва. І як тільки
здається, що їх підібрав, Господь міняє
замок. І це спонукує знову і знову працювати. Перспектива залишається завжди.
Гість зустрічі переконаний, що слово
літератури — це спілкування з Богом,
яке дарує внутрішню свободу. І воно
нам дане як інструмент, яким маємо
привертати людину до доброчесності.
— Я пишу історії душ. Література має
найвищу місію — досліджувати порухи
душі, відкриваючи людину в людині.
Письменник постійно знаходиться в писанні, навіть, якщо не записує, — наголосив Мирослав Дочинець.
Наталія ПАВЛИШИН

У музеї „Тюрма на Лонцького“
28 березня відкрили документальну фотовиставку „Епізоди:
Олександр Солженіцин, Євгенія
Гінзбург“, укладену з двох серій
світлин. Автор першої — фотокореспондент Юрій Бєлов —
мав нагоду фотографувати
під час зустрічей та виступів
Олександра Солженіцина на
Володимирщині у серпні —
вересні 1994 р., невдовзі після
повернення письменника з-за
кордону до Росії. Другу серію
складено з трьох фотосесій
Євгенії Гінзбург, що їх зробив
у львівському помешканні
журналістки 1963 – 65 рр.
львівський фотограф Олег
Введенський.
9 квітня у Львові відбудеться
бізнес-форум „Student Life“
для активної молоді. Організаторами проекту є міжнародна молодіжна організація
AIESEC у Львові та компанія AB
Consulting group. Мета конференції — надати актуальні та
корисні знання й поради для
активної талановитої молоді,
що прагне організувати та розвинути власний бізнес, а також
більше дізнатися про ефективні
методи розвитку особистості
й отримати відповіді на власні
запитання щодо ефективного
ведення бізнесу.
У Львові продовжується показ
документально-історичних
фільмів про визначні події
історії України та стрічок, що
формують історичну пам’ять
українців із циклу „Історія
в кадрі“. Це спільний проект
ГР „Зарваницька ініціатива“ та
Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів
„Тюрма на Лонцького“. Так,
3 квітня в приміщенні „Тюрми
на Лонцького“ продемонстрували документальний фільм
„Отець Кадило“. Він розповідає про життя і служіння
священика Василя Шевчука,
який протягом 1945 – 1948 рр.
був капеланом Перемиського
Куреня УПА на Закерзонні під
псевдо „Кадило“.
За матеріалами інформагенцій
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волонтерство

Професія, яка вчить допомагати

Щ

е з жовтня минулого року ГО
„Самопоміч“ відвідує вихованців шкіл-інтернатів та людей із особливими потребами в рамках проекту „Подаруймо тепло“. Головна його
мета — розкриття дитячих талантів та
соціалізація сиріт і людей із особливими потребами.
Охочі і готові працювати в цьому напрямі
люди можуть долучатися до проекту як
волонтери. Серед студентів Інституту гуманітарних та соціальних наук є немало
молоді, яка має чималий досвід у волонтерстві. Зокрема, таку можливість третій
семестр поспіль використовують студентки-четвертокурсниці, які навчаються на
кафедрі соціології та соціальної роботи
ІГСН Ірина Панчак та Оксана Мельничук.
Перше знайомство студенток із цією
організацією розпочалося ще навесні
минулого року. Тоді вони долучилися до
акції „Світло в оселі“: допомагали літнім
людям перед Великоднем прибирати
в їхніх будинках і квартирах. А наступного семестру дівчата взяли участь у проекті „Подаруй тепло“. Він спрямований
на покращення соціалізації дітей-сиріт,
які перебувають в інтернатах.
— Нас це надзвичайно зацікавило.
Передовсім через те, що це робота з дітьми. Не менш важливим було й те, що
цей проект лише стартував і можна було
вносити свої ідеї. Загалом практикум
у нас триває півроку. Ми пройшли його

в цьому проекті у першому семестрі
і тепер продовжили, оскільки маємо
мету організувати для дітей екскурсійну
поїздку замками Львівщини. Вже зібрали
кошти. Для цього разом із дітьми перед
святами виготовляли новорічно-різдвяні
листівки. А потім їх продавали в наших
гуртожитках, збираючи в такий спосіб пожертви на екскурсію для малечі. Студенти
були приємно вражені і радо долучалися
до акції. Тож, думаю, найближчим часом
буде екскурсія, — розповіла Оксана
Мельничук.
— Загалом проект діє у п’яти школахінтернатах. Ми працюємо з учнями із Санаторної школи-інтернату № 1 для дітей
із серцево-судинними захворюваннями.
Діти 5 – 6 класу більше хочуть рухатися,
розв’язувати різні цікаві задачки. Тож
спеціально для цього ми розробили
вправи на розвиток комунікації, командного духу, — додала Ірина Панчак.
Часто цією роботою зацікавлюються
друзі та знайомі дівчат. Але, як зауважили студентки, замало лише бажання
прийти і побачити дітей. Коли в інтернат
приходять нові люди, вихованці мають
надію, що з ними будуть займатися,
приділять їм час, подарують увагу і емоції. А якщо просто прийти-піти, це розчаровує дітей і вони втрачають довіру.
— Специфіка нашого навчання
полягає в тому, що нам щоразу рекомендують змінювати місце практики,
щоб ми мали можливість розвиватися

у своїй професії, розширювати свої навики у сфері соціальної роботи. Зараз
ми матимемо переддипломну практику, тому повинні обирати таку, щоб у її
межах ми змогли провести всі необхідні
для дипломної роботи дослідження.
На жаль, „Самопоміч“ не охоплює всіх
напрямів, у яких ми повинні працювати.
Тому наразі це буде останній проект,
у якому ми беремо участь. До прикладу,
тема моєї роботи „Соціальна робота
з онкохворими дітьми“. „Самопоміч“
не може мені забезпечити підхід до
цієї категорії дітей. Я планую працювати
з благодійним фондом „Доктор клоун“
або „Крила надії“, — додала Ірина.
Працювати з дітьми, як розповіли
студентки, їм дуже цікаво. Найскладнішою для них була практика в Самбірській виправній колонії для неповнолітніх. У цій роботі треба було тримати під
контролем все: дотримуватися досить
строгого дрес-коду, стежити за всім,
що говориш, щоб не було бар’єру, але
водночас не допустити прояву емоцій.
А зі звичайними дітьми значно легше,
особливо тим, що можуть проявляти
емоції і бути відкритими у своєму ставленні. Як наголосили дівчата, досить
багато із тих, хто був волонтером у тій
чи іншій програмі, і після її закінчення
продовжують спілкуватися і допомагати тим людям.
Наталія ПАВЛИШИН

студентське дозвілля

Глибокий сніг, вітер і „Говерляна-2013“

Ц

ікаві вихідні, 22 – 24 березня, з величезною
кількістю позитивних емоцій та незабутніх вражень
провели політехніки. Саме
в ці снігові та вітряні дні
відбувалася традиційна
„Говерляна“.
Дев’ять вагонів, спеціально
призначеного для цієї поїздки потяга, привезли до Ворохти понад 450 відчайдухів,
які мріяли піднятися в гори.
Щоправда, „Говерляна-2013“
не була цілком завершена.
Через величезну кількість
снігу і загрозу сходження лавин, МНСники не дозволили
шукачам пригод забратися

на найвищу точку України.
Тож любителям підкоряти
вершини довелося обмежитися лише Малою Говерлою.
В акції взяли участь також
більше тридцяти студентів із
різних інститутів та курсів
Львівської політехніки.
— Поїздку організувала
нам Колегія та профком
студентів і аспірантів нашого університету. Незважаючи на погодні умови,
охочих було досить багато
і серед них чимало дівчат,
які під час походу (загалом
пройшли більше 33 км) не
пасли задніх і не нарікали на
холод та глибокий сніг. Піднявшись на Малу Говерлу,

ми розгорнули національний прапор, який взяли
спеціально для цього. Тож
позитиву набралися дуже
багато, — розповів голова
туристичного відділу Колегії

та профкому студентів та
аспірантів Львівської політехніки, очільник профбюро
ІТРЕ Микола Брич.
Наталія ПАВЛИШИН

14

[молодіжна політика]

ч. 11 [2811]
4 — 10 квітня 2013

мандри

Стежками героїв: разом по історію,
гарт і вірних друзів

В

сеукраїнські змагання з пішого
мандрівництва „Стежками героїв“
цього року триватимуть із 26 квітня
по 2 травня. До захопливої подорожі Карпатами, яку 14-ий рік поспіль
організовує Національна скаутська
організація України „Пласт“, за сприяння Федерації спортивного туризму
України (ФСТУ) та Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (УДЦТКУМ),
уже зголосилися близько 50 команд.

„Звучить як міт:
відважне військо…“
— Перші змагання „Стежками героїв“
відбулися у 1999 році. До того традиції
спортивного мандрівництва намагалася відродити львівська організація
„Гарт“. Проте, не маючи в основі цікавої
легенди, ці походи приваблювали лише
професіоналів. Маршрут був складний, а команд із десяток. „Стежками
героїв“ — це водночас відродження
традицій спортивного мандрівництва
і патріотично-виховний захід. В основу легенди змагань пластуни поклали
історію Української повстанської армії.
У поході ми вдосконалюємо свої знання
про події, пов’язані з тим періодом, про
спосіб життя повстанців і їхні звичаї, —
каже випускник Політехніки, а нині приватний підприємець Андрій Жупник,
один із найдосвідченіших інструкторів
з пішого мандрівництва в Пласті, багаторазовий провідник команд.
За основними правилами змагань
„Стежками героїв“, команди з 5 – 16 осіб,
які досягли 16-річного віку, проходять
визначений маршрут у Карпатах, фото-

графуючись у повному складі та впоряді
(з наплічниками) у наперед позначених
контрольних пунктах. Згідно з правилами спортивного мандрівництва, за
складністю маршрути діляться на три
категорії. У маршрутах І (130 км.) та ІІ
(160 км.) категорій змагаються претенденти за перемогу, а отже й нагороди.
ІІІ ступінь складності (75 км.) — це позаконкурсні мандри людей, які наважились вперше спробувати свої сили. Мандрівники не просто впродовж 6 днів
долають карпатські ліси й полонини,
щоб дістатися до місця призначення.
Щоб перемогти, належить виконати
різні технічні завдання, які вимагають
знань із картографії, краєзнавства, природознавства, вміння надавати першу
медичну допомогу, стріляти з пневматичної зброї. Для найвитриваліших
(команд ІІ категорії складності) є додаткові фізичні навантаження — навісна
переправа, перехід річки вбрід, траверс
гірського схилу тощо.

Стежки прокладаємо
заново
Кожного року стежки, якими потрібно
пройти в Карпатах, змінюються.
— А власне, то й не стежки. Це за
кордоном для скаутів чи інших мандрівників змагання — дуже прості. Майже
як прогулянка парком. У Карпатах, особливо там, де колись мешкали-переховувалися, воювали герої УПА, вже нема
стежок. Є ліс, гори, легенди, які можна
почути від жителів місцевих сіл. У Львові ми беремо карту, наприклад ІваноФранківщини, позначаємо на ній точки,
куди ще не ходили учасники минулих
змагань. Історики-пластуни накладають

на ці пункти історичну канву, а вона там
є точно. Нема в Карпатах такого місця,
де б не відбулося чогось цікавого з історії УПА, Другої світової війни. Цього року
в одному місці ми навіть натрапили на
сліди Першої світової. Хтось із авторів
маршруту їде на місце давньої події. Нещодавно я об’їздив ці місця, маркував
контрольні пункти, оскільки цього разу
розробляв маршрут змагань, — розповідає голова оргкомітету Роман Рудник,
чотириразовий учасник змагань.

Пройдете раз —
захочеться щороку
Деякі команди перед змаганнями вирушають у кількаденну мандрівку, щоб
потренуватися. Адже спати доведеться
там, де застане ніч (ходити смерком заборонено правилами), їсти те, що принесли в наплічниках і приготували самі,
а в кінці квітня — на початку травня
у горах може бути сніг по коліна. Тому
члени журі особливо високо оцінюють
дружню взаємодопомогу в змаганнях.
— „Стежками героїв“ ідуть чоловічі
й жіночі команди. Звісно, фізично хлопці є сильніші, проте й дівчатам щастить
перемагати: минулого року друге місце
в І категорії складності (130 км) посіла
дівоча команда з Івано-Франківська.
А найстаршими учасниками змагань
було подружжя: обом мандрівникам — понад 60 років. І вони пройшли
повний маршрут для власного задоволення, — зазначає заступник голови львівського осередку Пласту, член
оргкомітету Ірина Миронова.
Крім основної (спортивної) перемоги, за яку численні спонсори дарують
спортивно-туристичне спорядження,
техніку, учасники змагань можуть претендувати на успіх у творчих конкурсах
на кращий відеозвіт, статтю-спогад
і світлину з мандрів.
— Грошовий внесок у змагання —
невеликий: 200 гривень з команди.
Але за час походу, зареєструватися на
участь у якому ще є час — до 14 квітня,
люди з різних регіонів України стають
щирими друзями. Спробувавши раз,
неодмінно йдуть у мандри й наступного року. Тим, хто змагався достойно,
Федерація туризму підвищує кваліфікаційну категорію. Тож надалі можна
й команду очолити, — наголошує Ірина.
Анна ГЕРИЧ
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галерея

коротко

Йоан Пінзель: повернення до Львова

П

ісля трумфу у Франції,
в Луврі, твори зачинателя Львівської школи
скульпторів, представника
пізнього бароко і рококо
Йоана Георга Пінзеля неушкоджені повернулись
наприкінці березня додому — до музеїв ІваноФранківська, Тернополя,
Бучача. Тільки у Львові
музей імені цього майстра через свій занедбаний стан — протікає дах,
потребують реставрації
фасад і стінопис — не зміг їх прийняти.
Тимчасовий притулок надала творам
Львівська національна галерея мистецтв (вул. В. Стефаника, 3). У її двох
залах на другому поверсі відкрилась виставка скульптур Пінзеля, які становили
ядро французької експозиції, та кількох
дрібніших речей із самого музею митця.

Серед монументальних
робіт початку 50-х років
XVIII ст. виділяється так званий „Годовицький вівтар“,
або „Голгофа“ — найбільш
драматичний твір „галицького Мікеланджело“, який
складається з окремих фігур і скульптурних груп.
Як не прикро, але Годовицький храм, для якого
й призначався вівтар, знаходиться теж у плачевному
стані руйнації…
Глибоке різьблення
кожної деталі і основне — еспресивність, надзвичайно точно переданий
релігійний екстаз — те, що привертає
увагу відвідувачів виставки і викликає хвилю захоплення. Щоб скласти
цілісне уявлення про Пінзеля, варто
оглянути й інші монументальні твори
цього митця, у його Музеї, який попри
все працює…

фестиваль

Закликання весни по-французьки

М

іжнародний фестиваль „Французька весна“, присвячений французькій культурі, вдесяте на місяць завітав
до найбільших міст України. До 25 квітня на нас чекають вистави, концерти,
мистецькі виставки та зустрічі, кіноконцерт, нічні покази короткометражних фільмів тощо. Першою ж акцією
фестивалю, після якої львів’яни мали б
відчути подих тепла із-за кордону, стало
відкриття виставки французької кераміки середини XVI — початку ХХ ст.

Цьогоріч українській стороні вдалося
переконати організаторів „Весни…“ —
Французький Альянс, що нема особливої
потреби для організації виставки везти
якісь експонати з Франції, бо і в наших
музейних фондах є колекції творів, гідні
репрезентації. Тож добірку французької
кераміки, зібрану нашими дідами-прадідами, яка зберігається в Музеї етнографії
та художнього промислу, з 27 березня
виставлено для загального огляду.
Загалом у музеї зберігається більше
400 пам’яток французької кераміки, на
виставці ж — понад 150 із них. Це посуд
декоративного й утилітарного призначення: кавові, чайні і столові сервізи,
горнята з підставками, вази, тарелі,
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кашпо… Вони вироблені на найбільших
фарфорових мануфактурах Севра, Парижа, Нідервіля, Ліможа та ін. Фаянс представлений на виставці продукцією таких
керамічних осередків, як Руан, Мустьє,
Страсбург та Саррегюмін — тарелі різних
форм і розмірів, оздоблені поліхромним
квітковим розписом. Серія тарелів із
зображенням подій Французької революції є ще й пізнавальною. На інших
сервізних предметах бачимо відомі
історичні постаті — Наполеона, МаріюЛуїзу й Людовіка XVІІІ. Хронологічно
виставковий ряд завершують дві фаянсові вази і дзбан авторства відомого
представника стилю сецесії Еміля Галлє.
Перлиною ж збірки є відреставрований (музей придбав його у розбитому
стані) фаянсовий таріль середини ХVІ ст.,
виготовлений Бернаром Паліссі. Цей декоративний неглибокий таріль овальної
форми періоду творчості Паліссі „сільські глини“ привертає увагу об’ємною
рибою на денці та оздобленням плазунами, комахами, рослинами.
10 квітня у рамках „Французької весни“
відкриється в Музеї ще одна виставка —
Міхая Тимошенка „Створення коміксів“.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

Львівські політехніки беруть
участь у виставці, яка відкрилась у Палаці мистецтв з нагоди
25-річчя Спілки дизайнерів
України. На експозиції представлені фотографії та оригінали
робіт провідних дизайнерів
Західної України. Виставка нараховує близько тисячі експонатів,
більшість із яких підкріплена
патентами. На ній представлений
повний спектр дизайнерської
творчості.
25 – 28 березня два українських
видавництва — „Грані-Т“ та
„Видавництво Старого Лева“
вперше офіційно представили
Україну на Bologna Children’s
Book Fair. Це найпрестижніша
у світі виставка дитячої книги, на
яку щорічно з’їжджаються сотні
видавців, ілюстраторів, авторів,
перекладачів, літагентів із усього
світу. Цього року її учасниками
стали 1200 видавництв із 75 країн. Прикметно, що українські
видавці обійшлися без жодної
фінансової та інформаційної підтримки з боку держави.
Засновано Премію імені Бориса
Возницького, її вручатимуть
„За вагомий особистий внесок
у розвиток музейної справи“.
Премія є унікальна за своєю концепцією, вона підкреслюватиме
соціальну значущість музейної
діяльності, сприятиме консолідації професійної спільноти та
надаватиме підтримку активним
і талановитим музейним працівникам.
4 квітня о 19.00 в Палаці мистецтв — допрем’єрний показ документального проекту каналу
„Інтер“ „Квітка. Голос у єдиному
екземплярі“. Фільм присвячений
пам’яті видатної особистості —
всесвітньо відомої співачки
українського походження Квітки
Цісик, якій саме 4 квітня мало б
виповнитися 60 років. Автори
фільму пробують дослідити,
у чому феномен цієї людини.
Про Квітку Цісик у стрічці розкажуть її рідні (чоловік Ед Ракович,
син Едді, родина зі Львова),
люди, з якими вона працювала,
її прихильники.
За матеріалами інформагенцій
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універсіади

Боксери й бадмінтонники представили Львівщину

Ц

ей рік — рік проведення ХІ літньої
Універсіади ВНЗ України. Львівська політехніка традиційно успішно
виступає у змаганнях такого рангу.
Перші на Універсіаді боролися за
призові місця боксери. Львів представляли дві команди — Львівська
політехніка (шість спортсменів) та
ЛДУФК (десять спортсменів). Спортивну честь Львівщини захищали такі
студенти-політехніки: Андрій Данилевич (ІІМТ) — третє місце, Тарас Криштофович (ІНЕМ), Олександр Кость
(ІБІД), Олег Ходачок (ІТРЕ), Костянтин
Когут (ІТРЕ), Юрій Цап (ІКНІ) — п’яті
місця. Наша команда набрала 112 очок
і посіла десяте місце серед 69 вишів

України та друге місце у третій групі
ВНЗ (у групу входять університети
з кількістю студентів понад 10 тисяч).
Боксери ЛДУФК набрали 199 очок і посіли друге місце у першій групі ВНЗ
(університети фізичної культури) та
серед 69 вишів України.
Успішно виступали наші боксери
і на чемпіонаті області серед молоді.
Чемпіонами стали Сергій Мецгер
(вагова категорія 69 кг, ІППТ) та Олександр Салій (81 кг, ІМФН). Вони здобули право захищати Львівщину на
чемпіонаті України.
Команди Львівської політехніки
й ЛДУФК представили Львівщину
також на змаганнях Універсіади з бадмінтону. Команда політехніків — Олек-

сандр Бурик (ІМФН), Марко Сенюра
(ІКТА), Юля Прач (ІКНІ), Ольга Єрохова
(ІМФН) набрали 87 очок і посіли друге
місце у третій групі ВНЗ і десяте місце
у загально-командному заліку серед
ВНЗ України.
Варто зазначити, що студентській
універсіаді передувала Універсіада
серед професорсько-викладацького
складу та працівників університету.
В ній у п’яти видах спорту змагалося
280 осіб. Переможцем став ІГСН, друге
місце в ІНЕМ, третє — ІППТ.
Арнольд ПРОХОРОВ,
майстер спорту, доцент
кафедри фізичного виховання
Львівської політехніки

здоровий спосіб життя
— нагода навести лад у своєму організмі, збадьорити його після зимової „сплячки“, тим більше, що
Вколи7еснаквітня
— Всесвітній день здоров’я. Сонце, повітря і вода залишаються незмінно нашими друзями, і тепер,
земля скидає з себе льодо-сніг, активно допомагають нам бути здоровими

Здорові акценти весни
Основна проблема, з якою більшість
стикається навесні, — це авітаміноз.
Найпростіше вирішення її — прийом
комплексу полівітамінів із мінералами.
Але підбирати їх повинен лікар. Та перш,
ніж вживати аптечні препарати, можна
спробувати вітамінізувати себе за допомогою того, що нам дає природа.
У міжсезонння особливо корисні цибуля і хрін. Простий рецепт цибулевого
салату: покраяти цибулину тонкими
кільцями, посолити, аби пустила сік,
і полити нерафінованою олією. Дрібно
потертий хрін сприятиме травленню
(якщо нема проблем із шлунковокишковим трактом), смакуватиме
і з буряком, і у складі сметанного соусу — сметана, варений жовток, хрін
і сіль. Цитрусові й квашена капуста теж
можуть забезпечити організм вітамінами, зокрема, вітаміном С. Зберігається

цей вітамін і в шипшині, яку можна запарити у термосі або проварити кілька
хвилин, настояти і пити як чай. Також
можна використати з оздоровчою (і для
присмачнення) метою появу перших
бруньок на деревах — розпуклі гілочки
порічки й вишні нарізати і дати до чаю.
Заморожені овочі, фрукти і ягоди — ще одне джерело вітамінів. Розморожувати їх варто безпосередньо
перед вживанням і піддавати термічній обробці мінімально.
Як тільки з’явиться перша зелень,
то корисно робити з неї салати, додавати в супи, борщі. Кропива, кульбаба — ті рослини, які можна знайти
і на дачі, і в найближчому лісі, аби
тільки там було чисто й далеко від дороги. Кропиву робимо „лагіднішою“
за допомогою окропу, а листя кульбаби — через вимочування в підсоленій
воді. Тим же, хто довіряє тільки зелені
„культурній“, можна порадити вирощувати цибулю, часник, петрушку й кріп
у ящиках на підвіконні чи на балконі —
найсвіжіші вітамінізовані приправи до
страв будуть завжди напохваті.
Навесні, окрім того, що травна система зазнає перебудови для переходу
на літній раціон (тому й тягне їсти щось
легеньке), надзвичайно чутливою до
подразників стає і нервова система. Ре-

гулярні прогулянки на свіжому повітрі
можуть допомогти не тільки позбутись
дратівливості, а й запустити механізм
загальної фізичної активності, дещо
сповільнений узимку. Займатись же
спортом треба починати поступово:
розминка — невелике навантаження — розминка. Біг, велосипед, ролики
долучіть у свій спортивний розпорядок, як степліє. Бігунам-початківцям
і підготовленим кросменам сподобається інтервальний біг: після п’яти
хвилин швидкої ходьби на хвилину
збільшуєте швидкість, потім знову ідете — врешті-решт доводите час ходьби
до хвилини, а бігу — до чотирьох хвилин. Пробіжки варто чергувати з велотренуваннями — хоча би добиратись
на навчання і додому велосипедом.
Перші сонячні ванни, які підготують шкіру до безпечного засмагання,
наситять організм вітаміном D, необхідним для зміцнення ослабленого за
зиму імунітету, варто приймати між 11 і
15 годиною, от хоч би на перервах між
парами. А вдома підвищить настрій
і додасть сили простий протистресовий
коктейль із одного банана, трьох волоських горіхів і півсклянки апельсинового соку, збитих до однорідної маси.
Наталя ЯЦЕНКО
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Що, де і коли — знають студенти Франка

28

березня відбувся заключний четвертий етап „Відкритого кубка університетів U3“ з гри „Що? Де?
Коли?“. Сезон 2012/13 років завершився — у студентському заліку золото виборола команда „Бууууу“, сформована
зі студентів ЛНУ ім. І. Франка.

Друге місце посіла команда Stare misto, третє — „Мафрут“. Переможці отримали комплекти медалей. Змагання традиційно
організував Клуб інтелектуального дозвілля при ЛНУ ім. І. Франка. Один із засновників клубу, доцент факультету електроніки
Франкового університету Іван Карбовник підсував сезон:
— Студентські команди головним чином формують
представники університету ім. І. Франка, Політехніки й медичного університету. Щороку до нас приходять нові студенти, зазвичай більшість із них залишається надовго, і потім,
після закінчення вишу, дехто вже приходить зі збірними
командами, які змагаються в загальному заліку. „Прихід“,
може, й не такий великий, як би хотілось, але нових студентів
вистачає. І їхній рівень зростає: команди, які минулого року
набирали 10 правильних відповідей за гру, тепер мають

12 – 15, тобто є прогрес. Сподіваємося, що наступного сезону
буде більше команд — не 27, як цьогоріч, а вже поза 30.
Можна формувати команду — новий сезон стартує
восени, у листопаді.
І. Ш.

Кросворд
Горизонтально:
5. Попередник Ангели Меркель. 6. Настоятель православного монастиря. 9. Ріка в Китаї та М’янмі. 11. Місця
для глядачів у театрі. 12. Повна невдача, крах, провал.
16. Пояс із гніздами для рушничних і пістолетних патронів. 18. Французька кінопремія. 19. Сумчастий ведмідь.
20. Англійський автомобіль. 21. Підрозділ ООН, який
сприяє розвитку освіти, науки і культури. 24. Його тримає
в руці статуя Свободи в Нью-Йорку. 26. Філософська поема
Й. Ф. Ґете. 27. Обладнана територія для старту космічних
кораблів. 30. Титул між графом і герцогом. 33. Англійська
письменниця, авторка роману „Джен Ейр“. 34. Освітньокваліфікаційний рівень вищий від бакалавра. 35. Грецький
острів, батьківщина Сапфо. 36. Прилад для зчитування
штрихового коду.

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 10

Вертикально:
1. Один із основних символів держави. 2. Пішохідний
перехід через вулицю. 3. Щит бога Зевса. 4. Шотландський футбольний клуб. 7. Батько Дажбога. 8. Другий
чемпіон світу з шахів. 10. Астана раніше. 13. Титул
патріарха грузинської церкви. 14. Місто у США з Капітолієм. 15. Лялька для примірювання одягу. 17. Збори
кардиналів для вибирання Папи римського. 22. Марка
українського пива. 23. Сукупність здобутих знань. 25. Англійський письменник, автор твору „Володар перснів“.
28. Вождь німецького націонал-соціалізму. 29. Чуб панка. 31. Загальнообов’язковий акт, виданий Верховною
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J

J

J

Знайомство в Інтернеті.
Дівчина:
― Скажи, а ти симпатичний?
Хлопець:
― Я занадто скромний, щоб
сказати „так“, і занадто
вродливий, щоб сказати „ні“.

Радою України. 32. У грецькій міфології одна з річок,
котрі оточували підземне царство Аїд.
Склала Христина ВЕСЕЛА
J

J

J

З розмови двох блондинок.
― А ти знаєш, що для того,
щоб зв’язати светр, потрібно
аж три вівці?!
― Та що ти кажеш?! Я й не
знала, що вівці в’язати вмі
ють…

J

J

J

― Уявляєте, мене вчора іно
планетяни викрали! Пам ’я
таю тільки лампочку, що
світ илася, якісь кнопки, рух
вгору…
― Аякже, інопланетяни… Це
ми тебе п’яного в ліфті везли!

18

[реклама та оголошення]

ч. 11 [2811]
4 — 10 квітня 2013

Шановні політехніки!
На виконання програми ректора в частині соціального
захисту працівників університету створюється житлово-будівельний кооператив „Політехніка“. Метою
кооперативу є спорудження багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Дж. Леннона
для сімей працівників Національного університету
„Львівська політехніка“.
Працівників, які мають бажання взяти участь у ЖБК
„Політехніка“, повідомляємо, що 17 квітня 2013 р. закінчується термін приймання заяв у кімн. 208 головного
корпусу (Профком працівників).
Ініціативна група ― Профком співробітників університету.

Краєзнавчий центр
„Паломник“
при Фонді св. Володимира, запрошує
в цікаві подорожі на весну-2013
6 квітня. Скорботні місця у Львові
Тюрма на Лонцького, Цитадель, меморіальний
музей Романа Шухевича у Білогорщі, місце концтабору по вул. Шевченка, Янівський цвинтар, пересильна тюрма, пам’ятник жертвам єврейського
народу, колишня тюрма на вул. Кривоноса.
21 квітня. Проща до Гошева
На літургію до храму. Огляд міста Болехова, музей Кобринської, могили Кобринської і о. Лесіва.
Моршин. Відвідання могили З. Красівського.
12 травня. Золочів, Підкамінь, Броди
Покладання квітів до могили воїнів дивізії „Галичина“. Огляд м. Підкамінь, монастиря, прогулянка
до каменя. Броди. Огляд руїн замку, музею, прогулянка по місту, єврейський цвинтар.
19 травня. Винники
Огляд музею, екскурсія по місту. Покладення
квітів до могили Івана Липи та січових стрільців.
Вихід на гірку Шептицького. Покладення квітів до
могили Ольги Рошкевич.
Обирайте бажаний маршрут і обов’язково
телефонуйте заздалегідь: (032) 243-27-12,
(097) 374-90-20.

Раннє виявлення хвороби —
гарантія одужання
26 березня на Львівщині стартували „Дні профілактики та раннього виявлення раку молочної залози“. Профілактичні заходи здійснюються на
підтримку громадської і мистецької ініціативи, скерованої на вшанування
пам’яті „голосу України“ Квітки Цісик, що передчасно пішла з життя через
цю хворобу.
В межах акції відбуваються дні відкритих дверей в обласному онкоцентрі, профільних медичних закладах, мамографічних кабінетах. Головний
акцент медики роблять на навчанні жінок методів самообстеження.

Колектив кафедри теоретичної та прикладної економіки ІНЕМ Національного
університету „Львівська політехніка“
висловлює щире співчуття доценту Івану
Петровичу Вознюку з приводу тяжкої
втрати — передчасної смерті зятя
Володимира.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття старшому викладачеві кафедри Галині Дмитрівні
Олексів з приводу тяжкої утрати — смерті
батька.

Профілактика — крок до збереження здоров’я
Шостий рік поспіль управління охорони здоров’я Львівської міської
ради проводить акцію „Дні профілактики туберкульозу та хронічних
захворювань органів дихання у населення“. Цьогоріч акція триватиме з
25 березня до 19 квітня.
Для діагностики туберкульозу у всіх медичних закладах міста проводять
рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Медичні працівники
поліклінічного відділення 10-ї міської лікарні закликають усіх небайдужих
до власного здоров’я прийти на обстеження.

Колектив кафедри експлуатації та ремонту
автомобільної техніки ІІМТ Львівської політехніки щиро співчуває доценту Василю
Миколайовичу Юськіву та його сім’ї з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Миколи Васильовича.
На жаль, словами важко загоїти на серці
рану від втрати рідної людини. Поділяємо
горе Вашої родини, сумуємо разом з Вами,
підтримуємо Вас у годину скорботи.
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для львів’ян і гостей міста

Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колектив кафедри органічної хімії
Львівської політехніки сердечно вітає з
ювілеєм ― 60-річчям з дня народження
доцента кафедри, кандидата хімічних наук

6 квітня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
7 квітня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.

Володимира Андрійовича ДОНЧАКА.
Ви у душі завжди студент,
Хоча давно вже мудрий Вчитель.
То ж хай Господь
Дарує Вам сто літ
Любити, жити і творити.

Національний
університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
завідувачів кафедр:
• загальної екології та екоінформаційних систем;
• історії держави і права;
• програмного забезпечення;
• теорії та філософії права;
• технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
• фізичного виховання;
• хімічної технології переробки нафти та газу.
До участі в конкурсі допускаються особи які, мають науковий
ступінь доктора наук, і вчене звання професора або доцента,
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. Бандери, 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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130305.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
4 квітня — Заньківчанський вечір. Творча зустріч з відомим
французьким драматургом, письменником та
сценаристом Е.-Е. Шміттом (у рамках 10-ї Французької
весни у Львові). 18.00.
5 квітня — „Криза“. 18.00.
6 квітня — „Крик півня“ (у рамках 10-ї Французької весни). 18.00.
7 квітня — „Шаріка“. 18.00.
9 квітня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

Львівський драматичний театр імені
Лесі Українки
4 квітня — „Search:www.МатиНаймичка.com.ua“. 16.00.
6 квітня — „Анатомія театру“ (прем’єра). 18.00.
7 квітня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
5 квітня — „Провінційні анекдоти“ (прем’єра). 19.00.
6 квітня — „Провінційні анекдоти“ (прем’єра). 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
5 квітня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“
(у рамках 10-ї Французької весни). 19.00.
6 квітня — „Забави для Фауста“. 19.00.
7 квітня — „Формули екстази“. 19.00.
10 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної музики
6, 7 квітня — Музичні візерунки (орґан, клавесин). 17.00.
7 квітня — Звітний концерт зразкового хору „Радуниця“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним лісотехнічним університетом України на ім’я Кондратюк Інни Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Леуш (Продиус) Лілії Юріївни;
утрачений студентський квиток № 08386222, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Суп Ніколетти
Юліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Добиш Світлани Тарасівни;
утрачені студентський квиток і залікову книжку, видані Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гузар
Христини Ігорівни;
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