освітній студентський тижневик
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Просимо Тебе, Владико:
Втіху нам зроби велику,
Радість нам найбільшу дай —
Захисти наш рідний край!
Тривають захисти
дипломних робіт
і проектів

6

Професор Степан
Сливка про закони,
які об’єднують

9

Студенти розробляють
культурні стратегії
Львова

16
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Яким має бути український лідер?
Побачити перспективу і знати, як до неї дійти, і, що
найважливіше — таки дійти,
при потребі залучившись
підтримкою мас — така
узагальнена суть лідерства.
У критичній же суспільній
ситуації, як от тепер, потрібен не просто лідер, а лідер
харизматичний, спроможний ефективно комунікувати з різними людьми, як
інтелігентними інтелектуалами, так і тими, хто мислить
„по панятіях“, добре обізнаний у тих сферах діяльності, в яких на рівні країни
існують авгієві стайні.
Не розгубитися, прийняти,
покладаючись не тільки на
об’єктивне бачення проблеми, а й на проникливу
інтуїцію, правильне рішення, взяти за його наслідки
відповідальність на себе —
риси, які лідер мав би виявити у кризові моменти.
І бути впевненим! Нас цього
не вчили. А той, хто мав такі
задатки, не мав відповідних умов для їх розвитку
й прояву.
Учені з’ясували, що нащадки тварин, які домінують
у зграї, згодом також домінують. Така от тяглість
традицій, оперта на генетичні, фізіологічні й соціальні чинники. Цікаво, що
в тому ж тваринному світі
є самці-лідери (хоч бувають і самки), які підкоряють інших своїм досвідом,
і є лідери, які забралися на
вершину ієрархії всередині
групи завдяки погрозам
і сутичкам, утримують владу
силою. Як знайомо . . .
Підказка з інтернету: „Я сказала, що зараз поїду на Майдан,
і ти: „Господи, навіщо? Все
одно міняти нема на кого,
де лідер?“. Мамо, справа не
в лідері. Мені не потрібен
лідер для того, щоб встати
і сказати: „З нами так не
можна!“. І хто б не прийшов
на зміну, він повинен знати:
ми можемо встати і сказати:
„З нами так не можна“.

Марія Яхницька, студентка четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Бути чесним перед собою і народом“
Лідер насамперед має бути чесним, не тільки перед народом,
а й перед собою. Мусить мати проєвропейську орієнтацію,
впроваджувати зміни, раціонально використовувати бюджетні кошти, а не класти їх собі до кишені. Сучасна молодь
більш патріотична й свідома, якою має бути наша країна,
можливо, саме з неї вийде новий лідер. Попередні ж покоління, оскільки зазнали впливу радянщини, зранені і не готові до іншого життя.

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою:

„Спроможний сформувати команду“
Найважливішою складовою лідерства має бути дієвий патріотизм і розуміння української ситуації. Оскільки ми маємо дуже специфічну країну, він мав би знайти щось спільне для всіх людей — тих, хто живе в Донецьку, Луганську,
і тих, хто на заході України. Без сумніву, це мала б бути
сильна людина, яка спроможна сформувати з найкращих людей команду.
Якщо політики вибиратимуть поміж себе лідера, то вони його ніколи не виберуть, бо на першому місці в них будуть амбіції. Переконана, що нові лідери
вже народились, і вони себе проявлять після Майдану.

Олег Харко, студент другого курсу Інституту енергетики та
систем керування:

„Має прислухатися до голосу народу“
Лідер має бути харизматичний, розумний і вольовий. Враховуючи ситуацію, що склалась, у наших опозиційних лідерів
ті якості розділені між трьох осіб. Якщо вже вибирати, то
я вибрав би розумного, а харизматичний і вольовий нехай
йому допомагають і радять: вольовий міг би бути прем’єрміністром, харизматичний — головою ВР. Лідеру мали б ще бути притаманні рішучість і сміливість — він не повинен боятися тиску інших і реально
оцінювати ситуацію. Крім цього, лідер, який опиниться при владі, мусить
прислухатися до голосу народу. Майдан як живий діалог хоча б раз на рік потрібен за будь-якої влади.

Юрій Лабіш, студент другого курсу заочного відділення ОКР
спеціаліста Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Мати чітку позицію щодо майбутнього“
Мусить відповідати за свої слова і нині робити те, про що
говорив учора. Він, однозначно, не має бути пов’язаний
з криміналом, бути патріотом і мати чітко виражену позицію щодо майбутнього, націленість на нього. Досі така
людина не знайшлася, бо Україна, хоч це і заперечується,
поділена на Лівобережну й Правобережну. Її об’єднати може лідер, який заробив статки сам і який прислухатиметься до народу, його волі і реагуватиме
на вимоги й протести адекватно.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО
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NOTA BENE!
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євромайдан

Наш народ оберігає
святий Миколай
У
же місяць у нашій
країні дуже переконливо втілюється
гасло: якщо ти не
цікавишся політикою,
політика зацікавиться
тобою. Всі, хто не на
майдані — столичному
чи у своєму місті, дивляться не серіали чи
розважальні ток-шоу,
а політичні і новини.

Спочатку влада зайняла
очікувальну позицію —
мовляв, люди втомляться
й самі розійдуться. Але
в якийсь момент таки застосувала силу: жорстоку,
понад законом і правом.
Перша ж кривава ніч ста-

ла поворотним моментом,
коли протестувальники заявили: з нами так не можна.
Стало зрозуміло: люди
не розійдуться самі, але ж
наближаються новорічноріздвяні свята, відтак головний майдан вирішили
звільнити. Силовики поварварськи атакують. Намагаються захопити блокпости, відтісняють мітингувальників. Найскладнішою
була ніч із 10 на 11 грудня —
після зустрічі Януковича
з трьома попередниками.
Вночі при 17-градусному морозі кількасот
протестувальників намагалися втримати свої позиції. На Михайлівському

соборі та на інших церквах задзвонили дзвони,
почали прибувати тисячі
й тисячі підтримки. Увесь
Євромайдан голосно молився. Під ранок мороз
спав, а людей зібралося
20 – 25 тисяч. Така відчутна перемога додала
сили — й уже перед обідом
мітингувальникам вдалося відбити навіть штурм
„Беркутом“ КМДА, де
майданівці розмістилися.
Впродовж минулого
тижня відбувалися круглі
столи. З Віктором Януковичем зустрічалися представники Євросоюзу та
США. Всіх учасників зустрічей Президент Украї-

захисти дипломних проектів

Останнє випробування
на фаховість
У
Львівській політехніці тривають захисти дипломних
проектів і магістерських робіт.
Як показує практика, випускники
до цього відповідального заходу
підійшли дуже відповідально.

На кафедрі експлуатації та ремонту
автомобільної техніки ІІМТ цього
дня свої дипломні проекти захищали п’ятеро спеціалістів денної і четверо заочної форм навчання. Окрім
чималої теоретичної частини, вони
користувалися й кресленнями, за
допомогою яких намагалися переконати членів ДЕКу, що недаремно витрачали час під час навчання.
Кому це вдавалося ліпше, кому гірше, та загалом добрі оцінки переважили.
Близнята Ігор і Михайло Кархути цього дня теж отримали добрі
оцінки. Як зізнається Ігор, обрати

| Світлина Катерини Гречин

Тематика широка,
проекти реальні

кафедру і майбутній фах їм допоміг
батько, який свого часу теж закінчував Політехніку. А Михайло додає,
Закінчення на 6 с. m

ни запевнив, що силового
розгону майдану не буде.
Після різних переговорів він знайшов винних
у розгоні мирного протесту — заступника секретаря РНБОУ Володимира
Сівковича, голову КМДА
Олександра Попова та
начальника столичного
главку міліції Віктора Коряка. Їм трьом і заступникові останнього Петру
Федчуку ГПУ висунула
Закінчення на 10 с. m

Звернення
Ради Товариства
„Просвіта“
Львівської
політехніки
Дорогі політехніки! Наближаються Новий рік і Різдво
Христове. За гарною традицією напередодні свят ми створюємо святкову атмосферу не
тільки у своїх домівках, а й на
робочих місцях.
Враховуючи революційну ситуацію в державі, Това
риство „Просвіта“ Львівської
політехніки закликає всіх
працівників і студентів прикрасити кафедри, аудиторії,
корпуси новорічно-різдвяними прикрасами в національних кольорах та іншими
українськими символами.
У такий спосіб ми продемонструємо свою солідарність
із людьми, які обстоюють на
майданах держави наше право називатися європейською
українською нацією.
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СТУДІЇ

співпраця

Два роки живої англійської
К
афедра іноземних мов Львівської політехніки підсумовує
дворічну співпрацю з Корпусом Миру США в Україні: спільно
з добровольцем цієї організації політехніки розробили низку курсів,
підготували підручник, провели різні заходи.

— Угода між Політехнікою і Корпусом Миру була підписана на два
роки — 2011 – 2013. Спочатку ми
трохи хвилювалися, бо досвіду
співпраці з волонтером наша кафедра раніше не мала. А крім того, це
нова людина, зі своїм характером,
світоглядом. Але ми швидко порозумілись із Байроном Вільямсом,
добровольцем зі США. Від кафедри
його роботу координувала доцент
Світлана Голощук, вона також чи не
найбільше дбала й про те, щоб він
разом із дружиною (яка виконувала
місію добровольця у школі № 3) почувались, як удома. Цьому всіляко
сприяв ректорат, зокрема ректор
Юрій Бобало, проректор Анатолій
Мороз, також Анна Корягіна, комендант гуртожитку, де жили американці, — розповідає завідувачка
кафедри ІМ Наталія Мукан.
Співпраця була плідна й різностороння. З Байроном Вільямсом
мали можливість працювати та спілкуватися і студенти, і викладачі.
— Спочатку наші студенти
сприймали Байрона, як „диковинку“,
але згодом познайомилися ліпше, із
задоволенням ходили на заняття,
в тому числі факультативні. Спільно
з ним ми розробили навчальні програми 6 спецкурсів. Разом із нашими
викладачами Байрон провів майже
тисячу академічних годин у 40 ака-

демічних групах. Брав на себе усну
компоненту, він вміє гарно налагодити контакт, відкритий до інших,
а нашою метою й було забезпечити
студентам можливість спілкуватися з носієм мови. Влітку 2012 та
2013 року на базі табору „Політехнік-2“ у Славську ми з добровольцями Корпусу Миру провели літні
англомовні школи, де студенти інтенсивно працювали. Також наш
волонтер долучився до проведення
Студентської олімпіади з англійської
мови, — підсумовує співпрацю Наталія Василівна.
Присутність носія мови була
корисна не тільки для студентів, а,
звісно, і для викладачів. Спільно
з американцем на кафедрі ІМ розробили програму методичних тренінг-семінарів, провели методичні
семінари. А от колегам із інших кафедр Політехніки — зокрема ІНЕМ,
ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ — запропонували
спецкурс із вдосконалення мовних
навичок: заняття були безоплатні,
учасники отримали сертифікати.
Байрон Вільямс також зредагував
підручник „Англійська мова для дизайнерів“, разом із дружиною начитав аудіотексти до видання.
Спільно з добровольцем Корпусу
Миру політехніки подали два запити на грант для реалізації проектів
із розвитку лідерства. Також брали

активну участь у тренінгах Корпусу
Миру, що стосувалися покращення життя у громаді, проблеми ВІЛ/
СНІДу. А для добровольців цієї організації на базі кафедри двічі провели міжрегіональний семінар „Розвиток проектної діяльності“.
Із подружжям Вільямсів політехніки здружились, тож прощалися
неохоче. На пам’ять подарували їм
фотокнигу про Львів, матеріали про
Політехніку. Можливо, в Америці,
це нагадуватиме їм Україну, їхнє
українське Різдво, може, вони перекинуться кількома словами українською, якою за два роки навчилися
говорити (і навіть співати) досить
непогано… Політехніки й далі
контактуватимуть із закордонними
друзями, згодом планують провести вебінар. Кафедра ІМ тим часом
звернулася до Корпусу Миру зі ще
однією пропозицією про співпрацю.
Ірина ШУТКА

ідеї для музею

Електрифікація в архітектурі
М

инулого тижня підвели
підсумки відкритого
студентського архітектурного
конкурсу „Музей історії
електрифікації Львівщини
на вулиці Шевченка, 1 у м.
Львові“. Серед учасників
і лауреатів — політехніки.

Конкурс серед студентів архітектурних і художніх навчальних закладів
України організувало ПАТ „Львіво-

бленерго“ спільно з Інститутом архітектури Політехніки. Враховуючи
архітектурні й історичні особливості середовища (а це роздоріжжя Городоцької — Шевченка), тематичну
специфіку музею, студенти мали запропонувати власне бачення того,
як доступно, цікаво, інтерактивно
розкрити кожному суть таких явищ,
як електрика й електрифікація.
На підготовку мали кілька місяців. Конкурс був анонімний: робо-

ти — „сховані“ за шифром. Комісія
розглянула 8 проектів — студентів Львівської політехніки й НЛТУ
(3 – 6 курси).
„Спудеї були не надто активні“, — каже співорганізатор конкурсу, асистент кафедри архітектурного проектування Політехніки Ольга
Криворучко і пояснює це упередженістю студентів щодо вітчизняних конкурсів і недостатнім рівнем
поінформованості (у нас, на жаль,
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нема спеціальних сайтів, присвячених
таким конкурсам).
Хоч конкурсантів було небагато,
фахове журі під головуванням професора Політехніки Юрія Криворучка відзначило досить високий рівень
робіт, оригінальність архітектурних
і містобудівних рішень. Член журі,
завідувач кафедри містобудування
Політехніки Галина Петришин втішена, що студенти долучились до
конкурсу, адже якщо на Заході це поширена практика (там без конкурсу
збудуєш хіба приватний будинок, дачу
чи МАФ), то у нас їх не так багато…
Начальник відділу корпоративних
зв’язків „Львівобленерго“ Галина Єлісеєнко каже:
— Кожна робота заслуговувала на
увагу. Хтось більше, хтось менше дотримався умов конкурсу, але загалом
пропозиції дуже цікаві і можуть бути
використані в реальному робочому
проекті музею, що презентуватиме
не тільки розвиток електрифікації
в регіоні, а загалом розвиток енергетики від початків до сьогодні. Думаю,
ви будете співтворцями проекту.
За умовами конкурсу, „Львівобленерго“ має право використовувати авторські ідеї конкурсантів,
запросити переможця до участі
в розробці робочого проекту музею.
Однак перша премія не дісталась
нікому, зате два проекти відзначили другою (у розмірі 6 тис. грн.),
один відзначили третьою премією
(4 тис.), а решту — заохочувальними (1 тис. грн.). Серед двох найкращих — робота четвертокурсників
ІАРХ Роберта Митричка й Олени
Дошак. Хлопець розповів:
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— Ми задоволені, що нашу роботу високо оцінило журі, але, думаю,
результат праці міг би бути кращий.
Складність полягала в тому, що спочатку ми мусили вникнути в тематично-експозиційний план музею:
з’ясувати термінологію, габарити
експонатів, щоб знати, що і де можна
розмістити. Намагалися продумати,
як зацікавити різні верстви населення. Звернули увагу на дітей: крім місця для виставок, лекцій, передбачили
кафе, дитячу кімнату, столик, де діти
можуть пороздивлятися певні предмети, поклацати… Через брак часу ми
пожертвували рендерингом, тобто візуалізацією нашого проекту, і трохи
оформленням, зате ретельно попрацювали над плануванням. Важливим
для нас було просторове вирішення
як всередині, так і ззовні. Старалися
додати об’єкту щось нове, водночас
максимально вписати його в історичне середовище.
Конкурсні проекти зараз експонують у приміщенні „Львівобленерго“ (вул. Шевченка, 1), вони також опубліковані на сайті конкурсу
www.urbanideas.com.ua. До речі, як зазначив один із членів журі конкурсу,
ініціатор створення музею, знавець
історії електрифікації нашого регіону, заступник начальника виробничо-технічного відділу „Львівобленерго“ Андрій Крижанівський,
історія електрифікації Львівщини
тісно пов’язана з Політехнікою і політехніками, а в бібліотеці вишу дослідник недавно натрапив на цікаві
архівні матеріали на цю тематику.
Ірина ШУТКА
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коротко
Польща готова прийняти на
навчання та дати стипендії
українським студентам, яких
відрахують із вишів через
активну участь у Євромайдані. Про це заявила міністр
науки Польщі Лена Коларська-Бобінська. На навчання
у польські виші готові прийняти 50 студентів. „Хочемо
дати серйозну підтримку студентам з України. Ці стипендії
формує уряд, щоб, окрім місця
навчання, студенти отримали
ще й допомогу фінансову“, —
заявила міністр. Які саме виші
приймуть українських студентів наразі не повідомляють,
позаяк випадків примусового
відрахування студентів через
участь у проєвропейських
акціях ще не було.
Студентська координаційна
рада закликала ректорів
київських та інших вищих
навчальних закладів підтримати своїх студентів, приєднатися до Євромайдану
і відтермінувати сесію на час
активних дій у Києві. Про це
представники ради повідомили на прес-конференції.
Також студенти просять
ліквідувати академзаборгованості, що виникли в них через
участь у Євромайдані. Крім
цього, Студентська координаційна рада звернулася
персонально до ректора Національної музичної академії
ім. П. Чайковського Володимира Рожка із закликом відкрити двері та прихистити в холі
консерваторії студентів, які
могли б там зігріватися.
Державна служба інтелектуальної власності України
подала оновлений перелік
науково-технічних баз даних
та довідкових ресурсів, до
яких надано безоплатний
доступ в інтернеті. Про це повідомляє сайт „Наука“ Львівської політехніки. Подані вебресурси згруповано за такими
категоріями: політематичні
бази даних та пошукові системи; медицина, біологія; хімія;
фізика; комп’ютерні технології; сільське господарство;
будівництво.
За матеріалами інформагенцій
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захисти дипломних проектів

Останнє випробування на фаховість
що згодом татів вибір став і їхнім
вибором, бо навчання на кафедрі
їм сподобалося. Хлопці вважають,
що отримали ґрунтовні знання (за
що окрема дяка професорсько-викладацькому колективу) і заклали
добрий підмурівок для свого дальшого життя. Вони вже знають, де
працюватимуть, хоча їх ще чекає
кількамісячне навчання.
Як відзначає завідувач кафедри
професор Богдан Кіндрацький, на
12 грудня вже захистилося 38 осіб,
із яких 12 — магістри. Захисти одночасно приймають від студентів
стаціонарної і заочної форм навчання та від випускників дистанційного навчання (консультаційні
центри Чернівців і Хмельницького). Загалом упродовж грудня має
захиститися 124 випускники, з них
20 магістрів. Тематика робіт широка, проекти реальні: дипломники
проектують станції технічного обслуговування автомобілів, автотранспортні підприємства, різні
виробничі зони, нестандартне обладнання, розробляють технологічні процеси поточного і капітального
ремонту.
Голова ДЕКу, заслужений машинобудівник України, генеральний конструктор заводу „Електронмаш“ — ДП ПАТ „КонцернЕлектрон“, колишній випускник
кафедри Станіслав Войтків вважає,
що більшість випускників кафедри мають достатній рівень знань,
який можуть використати у професійному житті. Він з приємністю спостерігає позитивну динаміку серед студентів, які починають
серйозно ставитися до здобуття
вищої освіти.

Промоція кафедри
й інституту
Цей рік для кафедри архітектурного
проектування ІАРХ видався доволі
складним, адже упродовж грудня
тут захищатиме свої магістерські
роботи і дипломні проекти 160 осіб.
Це — рекордна кількість студентів
не лише для кафедри, а й для інституту загалом. А сталося це тому,
що до традиційної кількості ви-
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пускників долучилися й заочники,
яких цього року випускають вперше. Крім цього, багато випускників,
вступаючи до Інституту архітектури, обирають саме цю кафедру, бо
планують надалі проектувати будівлі і споруди.
— На членів ДЕКу така велика
кількість захистів накладає особливу відповідальність, адже в середньому щодня на кафедрі захищається по 10 осіб, які дуже відповідально поставилися до завершального
періоду свого навчання, — каже
завідувач кафедри архітектурного
проектування професор Микола
Габрель. — Та найбільше навантаження випадає на долю секретаря
ДЕКу доцента кафедри Оксану Моркляник, яка готує документи тих,
хто захищається. Наші випускники
дуже активні, тож встигають і студентську революцію підтримувати,
й добре підготуватися до захистів.
На цій кафедрі працюю другий рік.
За цей час вдалося значно розширити тематику: крім традиційних проектів житлових і громадських будівель, пропонуємо студентам працювати над проектами, пов’язаними
з тими містами чи районами, звідки
вони прийшли до нас на навчання.
Відтак, повернувшись додому, наші
випускники починають дбати про
розвиток своїх регіонів. Тож проекти, які нині захищають студенти,
можна вважати реальними, адже ми
їм пропонуємо розробляти ще й робочі проекти та шукати інвесторів.

Добрим прикладом цього є проект
ревіталізації колишньої солеварні
в Болехові на Івано-Франківщині.
Цей історичний об’єкт має цікаві
архітектурні форми, архітектурну
цінність, але є в абсолютно зруйнованому стані. Наші студенти зробили проект ревіталізації цієї солеварні, запропонувавши повернути
їй друге життя уже як рекреаційного
об’єкта. Солеварня розташована на
дуже гарній території, тому наші
проектанти пропонують на основі
солей, які там видобували, зробити
реабілітаційний центр для людей
з певними проблеми у здоров’ї. Тобто, пропонуючи студентам дипломну роботу, відразу орієнтуємо їх на
те, щоб розроблений проект пропонували місцевій владі. Коли ж він
згодом втілюється в життя, це є доброю промоцією самого студента,
відтак і кафедри й інституту.
Коли готувався цей матеріал, на
кафедрі архітектурного проектування закінчувався другий тиждень захисту дипломних проектів, на яких
магістри і спеціалісти отримували
заслужені високі оцінки. Задоволений добрим рівнем підготовки майбутніх архітекторів і голова ДЕКу,
колишній випускник кафедри, заслужений архітектор України Юрій
Серьогін. Нині він має в Києві свою
потужну фірму, його відомі об’єкти
зведено як в Києві, так і в інших містах Україні.
Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

Другий шанс у виборі професії
Н
а попередньому засіданні Вченої ради
Львівської політехніки проректор Анатолій
Загородній доповідав про участь університету
в експерименті МОН України, що стосується
підготовки магістрів на основі бакалавра з іншої
галузі знань. Які можливості це дає студентам, він
розповідає докладніше сьогодні:

— Експеримент розпочинається з наступного
навчального року. Тобто
якщо наберемо охочих
студентів, будемо навчати їх в „експериментальній“ магістратурі уже
з 1 вересня 2014 року. Політехніка розробила відповідні нормативні документи, зафіксувала це
в правилах прийому, які
перебувають на затвердженні у МОН. Як тільки
міністерство затвердить,
ми розмістимо їх на сайті, розробимо програми
вступного випробування
і тести, які теж будуть
доступні на веб-сторінці
університету.
— Я знаю, що в Політехніці й раніше навчалися
в магістратурі випускники бакалаврату за іншою
галуззю знань. Як це було
можливо?
— Це було можливо через
те, що в нас є ліцензовані магістерські програми
так званої галузі знань
специфічної категорії.
Львівська політехніка
досить давно готує студентів за магістерськими
програмами, які Постановою Кабінету Міністрів
1997 року віднесені до цих
специфічних категорій.
Такі програми є в Інституті економіки і менеджменту, Інституті права
та психології, Інституті
комп’ютерних наук та інформаційних технологій,
Інституті комп’ютерних
технологій, автоматики
та метрології, Інституті
післядипломної освіти:
судова експертиза, якість,

стандартизація та сертифікація, управління інноваційною діяльністю,
управління проектами,
управління фінансовоекономічною безпекою,
консолідована інформація, адміністративний
менеджмент, управління
навчальним закладом. Головна відмінність навчання за цими програмами
полягає в тому, що така
магістерська програма не
„прив’язана“ до певного
бакалаврського напряму
підготовки.
— Чи будуть обмеження,
хто може вступати в магістратуру за тими п’ятьма
спеціальностями, які передбачені правилами прийому нашого університету
відповідно до експерименту?
— Вступати в магістратуру на спеціальності,
передбачені наказом
МОН № 548 від 17 травня
2013 року і нашими правилами прийому, можна
після будь-якої спеціальності бакалаврату. Але
студент муситиме складати вступне випробування,
яке вимагатиме певних
знань із обраної спеціальності. Зрозуміло, що ми
будемо враховувати, що
впродовж попередніх чотирьох років студент навчався за іншою спеціальністю. Якщо, наприклад
на другому чи третьому
курсі він усвідомив, що
помилився з фахом, або
побачив, що змінилася
ситуація на ринку праці, він може готуватись
до магістратури з іншої

спеціальності. При цьому він матиме можливість
за рахунок дисциплін вибіркового блоку вивчати
нормативні дисципліни
нового фаху, проте частину доведеться освоювати
і самостійно. Але якщо б
не було такого експерименту, він мав би починати знову з бакалаврату:
спершу здобувати диплом
бакалавра, а потім диплом
магістра або спеціаліста.
Тепер у нього будуть можливості маневру. І якщо
знайдуться охочі, ми пі
демо їм назустріч, формуватимемо для них індивідуальні навчальні плани
на бакалаврському рівні,
щоб вони частину знань
із потрібних дисциплін
здобули вже на бакалавраті. Однак треба знати,
що у кінці „експериментальної“ магістратури,
згідно з міністерським
наказом (і це ми заклали
у свої внутрішні нормативні документи), державна атестація студента
передбачає не тільки захист магістерської кваліфікаційної роботи, але
й державний іспит. Цей
іспит базуватиметься на
тих нормативних дисциплінах, які студент мав би
вивчати під час бакалаврської підготовки.

— На засіданні Вченої ради
Ви говорили про новий експеримент, який передбачає
здобуття ОКР спеціаліста
і магістра за спеціальностями галузей знань „Системні науки та кібернетика“ й „Інформатика та
обчислювальна техніка“ на
основі бакалавра з іншої галузі знань.
— Після наказу про запровадження експерименту ми отримали лист
МОН від 18 листопада
2013 року № 62-01-2115
про його розширення.
У листі йдеться про те,
що „кінцевою метою експерименту є визначення
шляхів збільшення кількості фахівців з повною
вищою освітою для сфери ІТ, збільшення академічної мобільності
студентів та кадрове забезпечення ІТ-галузі, яка
невпинно розвивається“.
Ми підготували свої пропозиції щодо тих спеціальностей галузей знань
і бакалаврських напрямів
підготовки, з яких студенти могли би навчатись
за цими спеціальностями, і відправили їх у міністерство. Якщо МОН
підтримає наші пропозиції по цих двох галузях
знань, тоді ми внесемо
зміни в правила прийому і будемо приймати на
навчання ще й за цими
спеціальностями. Зокрема, для галузі знань
„Інформатика та обчислювальна техніка“ пропонуємо підготовку за
десятьма спеціальностями, для галузі знань
„Системні науки та кібернетика“ — за п’ятьма
спеціальностями, на які
можуть іти студенти, котрі навчаються на шести
бакалаврських напрямах
підготовки.
Тетяна ПАСОВИЧ
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знай наших!

Відкритий світ Сергія Назаровця
У

межах програми
„Відкритий Світ“,
яка створена та фінансується Конгресом
США, група з п’яти
українських бібліотекарів 7 – 16 листопада
проходила стажування
в бібліотеках Вашингтона та Чикаго. Серед
них був і Сергій Назаровець — бібліограф
першої категорії науково-методичного відділу Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки.

— Сергію Андрійовичу, як
Ви потрапили на це стажування?
— Регулярно заходжу на
сайт щорічної програми
„Відкритий світ“. Вона
мене цікавить передовсім тому, що скерована на
зміцнення взаєморозуміння і співробітництва між
фахівцями різних галузей
України і США. Коли організували стажування для
бібліотекарів, я не втримався, заповнив на сайті
анкету і відіслав її. Те, що
серед багатьох претендентів обрали мене, стало
приємною несподіванкою.
— У чому суть програми?
— Мета програми — ознайомити українських бібліотекарів із системою роботи бібліотек у США. Програмою було передбачено
знайомство з організацією
роботи в бібліотеках Конгресу у Вашингтоні, у Чиказькому університеті та
Публічній бібліотеці Чикаго, Північно-Західному
університеті та в бібліотеці Ньюберрі. Ми знайомилися з їхнім досвідом
роботи зі студентами,
оцифруванням документів, електронними ресурсами тощо. На відміну від
наших бібліотек, у їхніх

Сергій Назаровець у Політехніці займається впровадженням
нових послуг, підготовкою документації, звітів, налагодженням тестового доступу до електронних ресурсів. Так, цього
року політехніки мали можливість скористатися такими
електронними науковими ресурсами, як „БиблиоРоссика“,
ARDI, IOPscience, EBSCO, журналами Королівського Хімічного Товариства, Scopus. Він також — редактор (на добровільних засадах) від України у відкритому електронному архіві
з бібліотекознавства та інформаційних наук E-LIS, радник
із питань використання бібліографічного менеджеру і соціальної мережі для науковців Mendeley, консультант проекту
FigShare, працює над власним проектом „ДокШир“, який популяризує бібліотекознавчі праці й може бути використаний для додаткового представлення матеріалів
конференцій, технічно підтримує корпоративне видання на сайті бібліотеки.

читальних залах зазвичай
працює значно більше
студентів. Велика частина бібліотечних фондів
є у вільному доступі. Нині
студенти віддають перевагу електронним книжкам,
однак „паперові“ варіанти
також користуються високим попитом. Звичайно, позмагатися з їхнім
бюджетом ми не можемо,
але скористатися досвідом
виставкової роботи, створення привітного простору, організації тренінгів
для читачів, з їхньою тематикою, плануванням
роботи відповідно до потреб читачів нам під силу.
Цікаво, що американські
студенти організовують
групи так званих „друзів
бібліотеки“, співпрацюють
із її колективами, регулярно зустрічаються, спільно
розробляють різні програми й одразу намагаються їх
втілювати в життя.
— Скажіть, будь ласка,
чому Ви обрали фах бібліотекаря?
— Я закінчив філософський факультет Франкового університету, але не
захотів працювати за фахом. У студентські роки був
частим гостем бібліотек,
бо дуже цікавила літерату-

ра, але роботу в бібліотеці
розумів дуже спрощено:
видав читачеві книжку,
прийняв її назад… Коли
почав працювати у відділі періодичних видань
Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника,
то зрозумів, наскільки це
складна і відповідальна
робота. Вона мене так захопила, що вступив в аспірантуру Харківської
державної академії культури, де з наукової точки
зору поглиблюю свої знання з бібліотекознавства.
З групою однодумців намагаємося дослідити, чи
існує лад в інтернеті, чи
піддаються мережеві документи таким же законам, як і паперові видання,
чи можливо передбачати
кількість використання наукових веб-ресурсів тощо.
Тобто хочемо в сучасному
електронному світі визначити певні закономірності, зокрема й для нашого
університету. Якщо ми
знайдемо їх, то зможемо
краще комплектувати свій
фонд, презентувати наукові праці наших учених.
Це позитивно вплине на
зв’язки з громадськістю,
збільшення фінансування
від держави і приватного

сектора, привабить до університету перспективних
абітурієнтів.
— Ви також є відомим блогером…
— У мене є багато ідей,
проектів, які через різні
обставини не встигаю сам
реалізувати. Тож інколи
краще своїми ідеями поділитися: хтось може їх підтримати чи перехопити,
і це матиме позитивний результат. Часто шукаю в неті
однодумців, бо це значно
розширює мої можливості.
Такі експерименти, наприклад, завершилися для мене
організацією двох всеукраїнських конкурсів серед бібліотекарів, спільно з програмою „Бібліоміст“ за фінансової підтримки Фонду
Біла та Мелінди Гейтс і Міністерства культури України. Ці конкурси мали на
меті виявити найкращих
бібліотекарів України, які
використовують сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, та для
заохочення працівників
бібліотек України до постійного підвищення своєї
кваліфікації, покращення
якості й ефективності роботи в інтернеті.
Катерина ГРЕЧИН
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точка зору

Професор Степан Сливка
про закони,
які об’єднують

А

Ви знаєте, що ідеальної держави, про яку більшість із нас так
мріє, на Землі бути не може? Але не розчаровуйтеся! — Завідувач
кафедри теорії і філософії права Інституту права та психології,
Заслужений юрист України професор Степан Сливка, знає, як до
неї максимально наблизитися.

Наука повертається
до Законів Божих
— Канонічне право — термін богословський, який означає релігійноправову систему, що регулює відносини всередині громади, яка сповідує християнство. Я звернувся до
нього, коли відчув, що без прямого
посилання на Божі закони у філософії права не вистачає чогось надто
важливого. Відтоді в своїх книгах
(„Канонічне право“, „Юридична
деонтологія“, „Філософія права“,
„Природне і надприродне право“,
„Українська національна філософія
права“) опираюся на християнське
розуміння Добра. Загалом нинішня
наука швидкими темпами повертається до релігії, від якої колись відірвалася, бо багато чого сама пояснити не може. Між науковими дисциплінами та релігією виникають
стрімкі інтеграційні процеси.
У Європі люди різних професій
вивчають канонічне право давно.
Можливо, тому в них поняття моральної та правової відповідальності політиків дуже пов’язані. В нас,
як бачимо, влада про існування канонічного права навіть не здогадується. Закономірно: в СРСР його не
було ніде, крім кількох семінарій. На
пострадянському просторі в деяких
світських вишах навчальна дисципліна „Канонічне право“ вперше
з’явилася в Україні. В Політехніці
з 2011 року її вивчають майбутні
юристи. Вони мають не просто судити, а відновлювати рівновагу у світі.
Але, наприклад, у Львівському державному університеті внутрішніх
справ канонічного права для юристів не викладають. А в багатьох вишах навіть юридичну деонтологію
і філософію права трактують порізному. Канонічне право — поки

що необов’язкова дисципліна, тому
треба подякувати ректорові та керівництву Політехніки, що розуміють її важливість.
Цивілізація розвивається, і людські закони поступово узгоджуються
між собою. Міжнародне право вище
від національного і великою мірою
ґрунтується на праві канонічному.
Ось вам і європейська інтеграція —
спільні закони, які не суперечать національним: дотримання прав людини, боротьба з корупцією, справедлива соціальна система тощо.
Національне законодавство також
має зберігатися, бо вдача, душа людини залежить від того місця, де
вона живе, від тих мінеральних елементів, які є в надрах її місцевості.

Закони видимі і невидимі
— Зі Святого Письма зрозуміло,
що Бог хоче бачити народи світу,
об’єднані у держави. Свого часу Він
Сам призначав великих державних
мужів Мойсея, Ісуса Навина, Соломона. Але людина не може побудувати досконалої правової держави.
Тому що є Добро і зло. Зневага до
закону світського або, як його прийнято називати, позитивного, як
і порушення Закону Божого, знищує
рівновагу.
Жити тільки Законом Божим людина не може, бо багато його норм
є невидимі, їх неможливо описати,
вони мають щось надприродне. Наприклад, закон віри або любові. Хто
заставить мене любити когось? Це
надприродне. Регулювати ним суспільні відносини важко. Але позитивне право має випливати з права
канонічного. Не всі державні закони виходять із Закону Божого. От
і відповідь на запитання, чи може
існувати ідеальна правова держава.

Закони ухвалюють такі, які захищають не державу, тобто нас з вами,
а владу. Десь більшою, десь меншою
мірою, але так є майже всюди.

Природа й релігія
Людина складається з тіла, душі та
духу, а тварина має тільки тіло та
душу. Дух — це ідеї, почуття, пристрасті, Боже одкровення тощо.
Тварина для нас — примітивний
взірець. Інстинкти забезпечують їй
дисципліну (як приклад — співжиття бджіл та мурах). Ми можемо брати приклад із тварин, але не наслідувати сліпо. Видимі державні закони,
наближені до природних і водночас
до канонічних, повинні бути. Бо виникає проблема, коли хтось не має
межі в накопичуванні матеріального добра. А ось коли людина вміє віддавати, то їй повертається більше.
Природа підтримує справедливий
розподіл.
Дуже важливо, щоб держава мала
одну Церкву. Тоді позитивний закон
легше наблизити до Закону Божого.
В 325 році відбувся перший вселенський собор в Нікеї, бо єпископ
Арій неправильно трактував вчення Ісуса. Билися, як у нашій ВРУ.
Література пише навіть, що святий
Миколай зняв сандалю і бився нею
з Арієм. Потім християни поділилися, і знаємо, як це вплинуло на розвиток Церкви. Те, що в Україні є різні конфесії християнства, недобре
для держави. Ідею єдиної помісної
Церкви вважаю доречною і навіть
думаю, що якраз настав час її втілити. Шкода, що єпископи не можуть
замкнутися в одному приміщенні
з цією метою, як на конклаві, коли
обирають Папу.
Думки записала Анна ГЕРИЧ
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євромайдан

Наш народ оберігає святий Миколай
m Закінчення. Початок на 3 с.

звинувачення у перевищенні службових повноважень.
Однак протестувальники готуються до складного 17 грудня. Саме
в цей день Віктор Янукович зустрінеться з президентом Російської
федерації — у Москві відбудеться
шосте засідання російсько-української міждержавної комісії. Попри

запевнення української влади, що
угоди про вступ у Митний союз Уряд
не готує, з’явилась інформація, що
планують підписати документ, який
передує угоді — так звана „дорожня
карта“. Відтак у день виходу газети
ми можемо прокинутись уже в іншій
державі.
Але тих, хто готовий протестувати й надалі, чимало. І вони рішуче налаштовані. Майдан — як дер-

жава в державі. А ще від 6 грудня
євромайданівців оберігає святий
Миколай. Його виготовили троє
працівників Національного музею
ім. Андрея Шептицького у Львові,
які займаються іконописом, Роман
Зілінко, Остап Лозинський та Олександр Бриндіков. За кілька днів вони
встановили на Майдані цілу шопку.
Т. П.

Пропонуємо враження наших кореспондентів, які побували на київському Євромайдані

Після розправи беркутні з мирною
студентською акцією ноги вже самі
рвалися до Києва. Однак наші автобуси до столиці блокувала міліція вже одразу на старті. Довелося
законспіруватися під туристичний
рейс у Росію. Тепер нас ніхто не
зупиняв аж до самого Києва, бо ж
їдуть „росіяни“. Виходить, що росіяни мають більше прав в Україні,
ніж автохтони.
Хвилю протесту, що прокотилася по всій Україні, розпочинали студенти, бо ж саме їм жити у майбутній
державі. Їх, ще не перейнятих корупцією, партійною заполітизованістю,
антинаціональною сутністю, якось
було немов упущено із поля зору
владних замполітів. У „Листі київських студентів українському уряду“
читаємо: „Доларом зеленим нас не
спокусите, словом солодким більше
не обдурите, обіцянки свої золоті —
чортам роздавайте, бо стоїть за нами
сила батьків і дідів наших. Не боїмося ми Правду вам в очі висловити,
бо маємо щось змінити заради часів
кращих…“.
Київ ранковий зустрів нас переймаючим холодом і молитвою на
Майдані. Тут розбито наметове містечко. Сюди приносять теплий одяг,
харчі, гроші. Тут чергують лікарі.
Є бочки для зігріву. Неподалік можна й заночувати чи просто зігрітися. Крім наметів, людей приймають
у Будинку профспілок, Палаці культури та мистецтв і у Київській міській
державній адміністрації. Встановлено належну кількість туалетів. Орга-

| Світлина Ірини Шутки

Боротьба за гідність триває

нізовано вивіз сміття, побудовано
барикади.
Тактичні плани опозиції виголошують на сцені. Зігрівають душу чудові виступи найвідоміших Руслани та
гуртів „Гайдамаки“, „Мандри“, „Кому
вниз“, „Плач Єремії“, „Тартак“, „Океан
Ельзи“ й багато інших.
Спілкуючись із мітингувальниками, довідуюся, що зі Львова, ІваноФранківська, Тернополя, Луцька,
Рівного, Коломиї, Стрия, Калуша,
Дрогобича, Надвірної… щодня на
Майдан приїжджає якнайменше від
100 до 500 поповнювачів із кожного
міста. Люди, впереваж чоловіки, несуть службу, як у військовій структурі: охороняють Майдан, а на рано
пікетують урядові установи, відновлюють барикади, заготовляють
дрова…

Іван із Надвірної тут від початку
акції. Він охоронець Майдану. Мов
справжній сотник, наголошував, що
наша доля повинна бути в наших
руках, а для цього необхідна дисципліна і порядок у всьому. Впродовж
одного нічного чергування буває, що
вилучають по кілька газових і вогнепальних пістолетів, ножів від підісланих сюди провокаторів.
Марія з Хмельниччини, яка приїхала сюди наперекір усім залякуванням, які поширювали і в коледжі, і через ЗМІ, а найгірше якийсь
родич із міліції запевняв не їхати
на Майдан, бо міліції дали наказ
знову розганяти людей. Хіба це не
героїзм?
Вразили запалені свічки і списки на місці побиття майданівців.
З-поміж 44 прізвищ побитих на
Майдані 30 листопада і 6 пропалих
безвісти (далеко не повний список),
знаходжу прізвище побратима за
духом — літредактора Володимира
Дудка. Сьогодні він із забоєм грудної
клітки все ще в лікарні. Та на його
місце стали два сини та сотні інших
синів і доньок України.
Тут на Майдані є чимало взірців
для наслідування. Прості вчинки великодушності проявляються ледь не на кожному кроці. До
прикладу, чоловік знімає із себе
шапку, рукавиці, шалик для мітингуючих. Бабуся віддає ледь не
всю пенсію для майданівців. Киянка Олеся принесла велику пачку
печива, мед для студентів. Окремі
заможні люди не шкодують своїх
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дорогих іномарок, котрими барикадують вулиці побіля Майдану, як
це зробила Руслана, Сашко Положинський та інші.
У невеликій наметовій церковці
люди на колінах вимолювали кращу долю для України. Ті, що були
поруч, знімали свій верхній одяг
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і зігрівали закляклих від холоду
людей глибокої віри і надії. А на
вулиці священики хрестом благословляли захисника Батьківщини
на гідний вчинок. Неймовірна радість охопила всіх, коли дізналися,
що впав, нарешті, „головний“ ідол
України — Ленін! Це ж на його со-
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вісті знищені храми, мільйони загиблих, розтерзані душі.
Чимало добрих світлих облич
і вчинків на Майдані зі всіх усюд
України. Все це задля свободи нашої
держави, задля гідності людської, задля іншої України.
Олег СЕМЕНИШИН

„Я люблю вас“
„Слава Україні!“ — „Героям слава!“ — вже звичне
вітання для київського Євромайдану, а навіть поза
ним. Гімн у метро — теж не
дивина. На Майдані дівчата у вінках, сивобороді діди
(ті, що, здається, все про
все знають) і наче з книжок
козаки, які недарма разом
із майданівським укладом
життя нагадали одному
з російських журналістів Січ
(пошукайте статтю „Территория воли“). Майдан тепер — модель злагодженої,
самоорганізованої системи,
з усією необхідною інфраструкторою: намети для
ночівлі, медична служба,
інфоцентр, вуличний університет, капличка… Про
безпеку дбає охорона, про
їжу — волонтери, що безперестанку готують і годують
усіх. Робота на кухні кипить,
канапки тільки й встигай робити (кілька годин за такою
роботою — як мить, ніколи
й озирнутись…). Тепер на
Майдані чисто і тепло — хоч
зима і людей, як мурашок.
Майдан — то вже й окремий пласт культури. Ввічливість, щирість, посмішки. У тому, що „Схід і Захід
разом“, тут переконувати
не треба нікого… „Нам
просто врут про вас…“ —
каже пан Сергій із Харкова
про західняків… Зрештою,
написав хтось на плакаті
чітко і просто: „Я люблю
вас “ — і коментарі зайві.
Зі сцени лунають революційні хіти (спільне „Брат за
брата“, хіп-хопове „Бережи

Україну…“ і стьобне „Вітя,
чао!“). А цієї суботи дарунком Майдану став виступ
„Океану Ельзи“ у старому
найвідомішому складі, навіть Юрій Хусточка з Парижа прилетів… Взагалі
музикантів на Майдані зустрічають чи не найтепліше. Особливо — Руслану,
тепер лауреатку відзнаки
часопису „Ї“ „За інтелектуальну відвагу“: саме її
заспокійливе „Майдан є,
майдан є…“ і „Це мирна
акція “ додавало надії протестувальникам під час
штурму Євромайдану в ніч
на середу, 11 грудня.

Контрасти
На головній площі Києва кольорово і креативно:
плакати, мистецько розмальовані каски охорони, прапори (українські й „солідарні“ британські, грузинські,
білоруські…), є вже навіть
святкові шопка й дідух…
Звичайно, на Майдані не без
інцидентів (бувають провокатори, неадекватні люди,
та охорона реагує оперативно), але загалом панує
життєствердна і позитивна
атмосфера. І це так різко
контрастує з „антимайданом“, де теж і музика, і танці, і їжа, проте веселощі ті
якісь неприємно розв’язні,
обличчя переважно понурі… Словом, бути там не
хочеться, неприємно.

На раду до народу
У неділю, в День гідності,
віче на Майдані (теж, до

| Світлина Ірини Шутки

„Майдан є!“ — „Україна є!“

слова, нагадує козацьку
раду…) розпочали з молитви: представники різних конфесій закликали
українців до миру і єдності, а ті у відповідь церкви до
„об’єднання!“. Громадські
активісти, інтелектуали,
опозиційні політики акцентували на кількох моментах. Здобутком назвали
те, що з-за ґрат випустили
людей, заарештованих після подій 1 грудня; що допитують посадовців, які
за словами генпрокурора
України причетні до розгону Євромайдану 30 листопада. Інший акцент — нагорі слід змінити не персонажів, а саму систему влади,
зокрема повернувшись до
Конституції 2004 року. На
віче присутні підтримали
дві резолюції: одна — проти входження України до
Митного Союзу (цю позицію народ означив напередодні запланованої зустрічі
президентів України і РФ
17 грудня), друга — проти
політичних репресій.
Від імені нацменшин
підтримку Майдану висло-

вили Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і керівник Конгресу національних громад
України Йосиф Зісельс, який
зокрема закликав представників національних меншин
зробити вибір між гідністю
і пристосуванством, свободою і рабством, майбутнім
і минулим. Американські
сенатори Джон МакКейн
і Кріс Мерфі, присутні на
Майдані, зазначили, що
зараз українці творять історію. Арсеній Яценюк назвав ці дні ключовими в новітній історії України, а Віталій Портніков зауважив,
що фактично вирішується
доля не лише нашої країни, а й сусідніх Білорусії та
Росії.
Вже місяць існує Майдан. І це справді простір
свободи й утвердження
людської гідності, що означає „не боятися“, „діяти
спільно“, „не розчаровуватися“, каже журналістка Вікторія Сюмар. „Майдан є!“,
а отже, додає Борис Ґудзяк,
„Україна є!“.
Ірина ШУТКА
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позиція

Заява

Ради ректорів Львівської області з приводу
останніх подій на Євромайдані в Києві
У ніч із 10 на 11 грудня цього року ми
стали свідками різкого загострення внутрішньополітичної ситуації
в Україні. На Євромайдані у Києві
відбулося чергове зіткнення спецпідрозділів „Беркута“ і внутрішніх
військ з учасниками мирного протесту. Знову пролилася кров, відбулося
неадекватне застосування сили проти
мирних мітингувальників, порушення конституційних прав громадян.
Ескалація напруги і протистояння,
на жаль, набуває все більш загрозливих форм і має тенденцію перерости
у гострий та затяжний громадянський
конфлікт, наслідки якого можуть бути
непередбачувані. На терези історії
покладена доля незалежної соборної
Української держави, народ якої обрав європейський шлях розвитку.
Ми, ректори Львівських вишів, від
імені академічної спільноти області
закликаємо припинити репресії, відмовитися від мови ультиматумів та погроз і негайно сісти за стіл перемовин!
Альтернативи цьому просто немає!

Потрібно невідкладно розпочати
конструктивний діалог, в якому на
рівноправних засадах повинні взяти
участь влада, опозиція, широка громадськість, зокрема представники
студентської молоді.
Вимагаємо об’єктивного розслідування випадків застосування сили до
мирних протестувальників і покарання винних, а також негайного звільнення затриманих демонстрантів.
Академічна спільнота Львівщини
цілком солідарна з мирними виступами громадян у їхньому прагненні
утвердження нашої європейської
ідентичності та підтримці курсу
України на інтеграцію з ЄС.
Закликаємо до мудрості, стриманості й цивілізованого розв’язання
конфлікту. Основа для цього є. Це
наша спільна мета — побудувати
свою Вітчизну сильною й розвинутою європейською державою, а український народ зробити щасливим та
заможним.
12 грудня 2013 року.

Ректор Національного університету „Львівська політехніка“, голова Ради ректорів
Львівщини Юрій Бобало; ректор Львівського національного аграрного університету,
заступник голови Ради ректорів Львівщини Володимир Снітинський; перший проректор Львівського національного університету імені І. Франка Василь Височанський;
перший проректор Національного медичного університету імені Д. Галицького Мечислав Гжегоцький; перший проректор Львівської комерційної академії Петро Куцик;
перший проректор Національного університету ветеринарної медицини Ярослав
Кирилів; ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк; ректор Львівської
національної академії мистецтв Андрій Бокотей; ректор Львівської національної
музичної академії імені М.В. Лисенка Ігор Пилатюк; ректор Львівського державного
університету фізичної культури Євген Приступа; ректор Національного лісотехнічного університету України Юрій Туниця; ректор Українського Католицького університету о. Богдан Прах; перший проректор Львівської державної фінансової академії
Наталія Ситник; ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка Надія Скотна; ректор Львівського інституту менеджменту Петро Яницький; ректор Львівського інституту економіки і туризму Ігор Бочан; голова Львівської
обласної організації профспілки працівників освіти та науки України Марія Яцейко

Разом ми — сила!
Товариство „Просвіта“ дякує усім політехнікам, які відгукнулися на наш заклик збирати кошти для Євромайдану. Рада Товариства передала у львівський координаційний
штаб Євромайдану пожертви від працівників університету на суму 25 тисяч гривень.
Нехай і наша частка ввійде в загальну скарбницю обстоювання права українського народу на незалежну європейську демократичну державу. Збір коштів триває
(кімн. 237 головного корпусу Політехніки, звертатись до Ольги Мацейовської).
Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

наш календар
19 грудня — святого Миколая Чудотворця.
20 грудня — День української
міліції.
22 грудня — День енергетика.

Пам’ятні дати

19.12.1870 — помер український
композитор Михайло Вербицький, укладач музики до Національного Гімну.
19.12.1919 — народився Микола
Лукаш, український письменникперекладач.
19.12.1920 — народився Микола
Руденко, український письменник, відомий правозахисник,
один із засновників Української
Гельсінської Спілки.
20.12.1616 — у Києво-Печерській
друкарні вийшла у світ перша
датована книга.
20.12.1899 — народився Іван Пільгук, український письменник і літературознавець.
21.12.1556 — народився митрополит Петро Могила, український
громадський та церковний діяч,
письменник, фундатор Київської
колегії.
22.12.1833 — народилася Марія
Вілінська-Маркович (псевдонім
Марко Вовчок), українська письменниця.
24.12.1653 — перемога військ гетьмана Богдана Хмельницького під
Жванцем.
24.12.1879 — народився Станіслав
Людкевич, український композитор, музикознавець i фольклорист.
24.12.1920 — народився Святослав Караванський, учений, перекладач та правозахисник, автор
„Практичного словника синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав
Чорновіл, український журналіст, політик, один із засновників
Народного руху.
24.12.1963 — помер Михайло Паращук, український скульптор,
співавтор пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
25.12.1848 — у Львівському університеті відкрито кафедру
української мови.
25.12.1895 — народився Григорій
Верьовка, український композитор і хоровий дириґент.

ч. 39 [2839]
19 — 25 грудня 2013

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

13

авторський проект

На крилах поезії Богдана Стельмаха

Т

радиційні зустрічі у рамках авторського проекту
„Від книги — до мети“ мовознавця Ірини Фаріон
10 грудня зібрали шанувальників творчості відомого поета, пісняра, драматурга Богдана Стельмаха.

Привітав гостя проректор
Богдан Моркляник.
— Перед нами людина,
яка матеріалізує невидиме
(сьогодні теза Сковороди
„усе невидиме рухає видимим“ — дуже актуальна).
Його поезія настояна на
українській правді, відкритості, тому це слово

беруть до співу. Цей чоловік обома своїми руками тримає Володимира
Івасюка та Ігора Білозора, врівноважуючи собою
їхні грандіозні таланти.
Богдан Стельмах — драматург: сцена завжди була
першим і останнім прихистком українського сло-

ва. Дивовижна здатність
його поезії, як високої
метафори; поезії, як пісні; драматургії як тріумфальної ходи української
мови — має особливо наснажувати, — наголосила
під час представлення поета Ірина Фаріон.
Відомий співак Мар’ян
Шуневич та квартет бандуристок „Львів’янки“ виконали пісні на слова Б.Стельмаха.
Гість презентував семитомник своїх творів,

молодіжний спротив

Студент за студента —
всі разом
„С

тудент за студента“ —
саме такий девіз нової хвилі мітингів у Львові.
10 грудня на львівському Євромайдані студенти провідних львівських вишів, серед
них чимало представників
Львівської політехніки, організували флеш-моб на підтримку студентів, яких почали
затримувати за активну участь
у протестних акціях, висуваючи звинувачення в організації
протиправних дій.

Учасники акції вишикувалися у шеренги та заклеїли роти стрічками,
які символізують заборону висловлювати власну думку щодо рішень,
які впливатимуть на розвиток держави. Також учасники флеш-мобу,
заклавши руки за голову, присіли,
а потім всі разом дружно встали
та, зірвавши наліпки, вигукнули —
„Студент за студента!“.
Цей день, 10 грудня, львівська
молодь оголосила Днем студентської солідарності та вирішила
звернутися до світової студентської
спільноти із проханням солідаризуватися з Україною.
— У країні тривають протести,
тож студенти нашого університету
активно долучаються до різноманітних акцій. Ті, хто залишається

у Львові, зранку йдуть на пари, а після обіду — на Євромайдан у центрі
міста. Щодня політехніки їдуть і до
Києва, змінюючи там один одного.
Координаційний центр Політехніки
в Києві надалі працює та опікується
усіма, хто приїжджає туди, — розповів голова колегії та профкому
студентів та аспіратів Львівської
політехніки Богдан Поліщук.
Та й навіть на парах студентів
не покидають ідеї Євромайдану.
Яскравим прикладом є роботи першокурсників Інституту архітектури, групи АР-13 Ольги Ягодинської
та Назарія Андрущака. На одному
з занять вони підготували проекти
на тему „Громадське життя“, створивши своєрідні ілюстровані символи Євромайдану.
— Ми мали кілька тем на вибір,
але оскільки саме тематика громадського життя дуже актуальна
зараз, і я не раз брала участь у мітингах у нашому місті, то навіть
не вагаючись, вирішила працювати в цьому напрямі. Відчувши ту
особливу атмосферу і дух єдності, вирішила втілити в життя таку
ідею. Сьогодні молодь, студенти
творять історію, тому треба про
це говорити всюди, — наголосила
Ольга Ягодинська.
Наталія ПАВЛИШИН

а також потрійний музичний CD-альбом. Більше
години публіка насолоджувалася глибиною поетично слова цього мистця.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Львів запрошує мешканців та гостей
відчути різдвяний дух у найкращих
галицьких традиціях. Святкування
розпочнуться традиційно у День святого Миколая (19 грудня) запаленням
новорічної ялинки перед Оперним
театром. 22 грудня на площі Ринок
встановлять Різдвяну шопку, а напередодні Святвечора — Дідуха; проводитимуть конкурси, колядки, майстеркласи, виступи творчих колективів.
Особливий подарунок на Різдво готує
театр „Воскресіння“ — вуличні вистави просто неба, вистави до свята
Миколая та незабутня театралізована
вогняна інсталяція „Коли ангели спускаються з небес“.
16 грудня відбулася урочиста передача Федерації польських організацій в Україні символічних ключів
від Польського дому у Львові. Цей
будинок призначений для створення Центру польської культури та
європейського діалогу. З цієї нагоди
з візитом до Львова приїхала віцеміністр закордонних справ Польщі
Катажина Пелчиньська-Наленч.
Минулого тижня Вуличний університет у Львові провів чергову зустріч.
Лекцію „Принципи та цінності прав
людини: демократія“ прочитала
тренер і експерт із неформальної
освіти, освіти з прав людини і демократичного громадянства Ярина
Боренько. Говорили про гуманістичний світогляд і основоположні права
і свободи людини; про демократію як
передумову дотримання прав людини; сучасне розуміння демократії
у різних ідеологіях, доктринах.
За матеріалами інформагенцій
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футуризм для всіх

Ми змінюємо світ!

Ч

отирнадцятого грудня у Львівському національному університеті імені Івана Франка вперше на території України відбувся захід
у стилі TEDxUniversity. TEDxLNU під назвою „Подих майбутнього“
організувала одна з наймолодших у світі команд, до якої увійшли
тільки студенти, а серед них — навіть першокурсники. Відповідно аудиторія теж зібралася дуже юна — саме та, яка вже творить майбутнє.

Події у форматі TED — завжди
яскраві та надихаючі, адже основ
не їхнє завдання: репрезентувати ідеї, варті поширення. Такою
є місія щорічної конференції TED,
яка вперше відбулася в Монтереї
(штат Каліфорнія, США) 1984-го
року. У коротких цікавих промовах
лектори говорять про освіту, мистецтво, науку, спорт, соціологію,
медицину, підприємництво, енергозбереження тощо. Серед найвідоміших TED-промовців — нобелянти Джеймс Уотсон і Мюррей
Гелл-Манн, засновники Wikipedia
(Джиммі Вейлз), Google (Ларрі
Пейдж і Сергій Брін), Micro
soft (Білл Гейтс) та інші. Це
не означає, що особи не такі
відомі озвучують менш захопливі ідеї.
З 2009 року міста, університети і спільноти
по всьому світу також
можуть долучитися до
руху TED і зробити свій
внесок у поширення
ідей щодо вдосконалення планети та суспільства. Для цього існують незалежні локальні
події TEDx, які проводять
за загальними правилами
під егідою TED у різних
країнах. До Львова перша подія TEDxLviv „примандрувала“ в 2011 році.
Якщо TED-заходи світового та міського масштабу для
учасників платні, то перша
українська університетська
конференція, яка до того ж
відбулася в часі драматичних суспільних подій, була
безкоштовною.
Лекторами TEDxLNU
стали дієтолог, фітнесблогер та журналіст із
Запоріжжя Дарія Кареліна, київський інженер, хакер і стартапер
Іван Пасічник, магістр

комунікаційного дизайну та педагогіки з Московської філії Британської вищої школи дизайну Варвара
Перекрест, засновник львівської
групи розробників Google-ігор Віталій Засадний, співвласниця київської школи NobullshitPR для PRменеджерів і маркетологів Ангеліна
Оверчук, а також літературознавець, співорганізатор „Форуму видавців“ у Львові Богдан Тихолоз.
У змістовних інтерактивних, добре ілюстрованих промовах кожен
у своїй галузі намагався якнайточніше окреслити майбутнє.
Не зміг приєднатися до
тих, хто виступав зі сцени, ще один анонсований
спікер — В’ячеслав Дяк.
Саме цього суботнього
дня він перебував на київському Євромайдані.
Однак у відеозверненні
ІТ-шник щиро перепросив організаторів
та учасників TEDxLNU
за свою відсутність та
озвучив кілька актуальних думок про вміння
розставляти акценти
і робити правильний
вибір.
Одну з найцікаві
ших доповідей озвучила Варвара Перекрест,
яка має 4 вищі освіти,
здобуті у Великобританії,
Україні та Росії. Як колишній викладач університету Кінгстона (Лондон)
та акредитований член
англійської Академії вищої освіти, ілюстратор для
багатьох видавництв світу,
дівчина розповіла про швид-

кісне старіння практичних знань
у людей нашого часу. Щоб подолати
цей процес, кожен повинен довчатися або займатися самоосвітою не
менше 4 – 6 годин у тиждень.
— Зазвичай, у наших вишах
викладач транслює всім однакові
знання, які до того ж на цей момент
найчастіше вже застарілі. Треба
розуміти, що центром освіти насправді є не він, а кожен із нас. Без
вашої особистої ініціативи та дії навчання не відбудеться. Я кажу своїм
студентам: „Якщо завтра вам у мозок вбудують комп’ютер, то вже не
матиме значення інформація, якою
ви володієте“. Що ж залишиться пріоритетним? — Особисті професійні
якості, вміння працювати в команді, ініціативність, самостійність,
спроможність до самонавчання,
відповідальність, рівень розвитку
мислення, креативність, — зазначила Варвара Перекрест.
— Завтра — це вже майже сьогодні, — вважає ще один лектор Віталій Засадний, який вірить, що ми
живемо в один із найцікавіших періодів розвитку людства, бо новітні
технології дедалі більше і швидше
змінюють наше життя. Він навів
кілька прикладів того, що майбутнє
поруч. Ось один із них: якщо наші
батьки в свої університетські роки
для того, щоб визначити ріст Наполеона Бонапарта, були змушені проводити години в бібліотеці, то сучасній людині, озброєній
дисплеєм доповненої реальності
Google Glass, для цього вистачить
кількох секунд. До того ж, отримавши відповідь на запитання за
менше, ніж 3 секунди, людський
мозок не розрізняє, чи інформація
була надана ззовні, чи витягнена
з пам’яті. Дослідники вже припускають, що це величезний крок
до так званої точки технологічної
сингулярності, після якої машини
набудуть здатності до самовідтворення, відбудеться інтеграція людини з обчислювальними машинами або значне збільшення можливостей людського мозку за рахунок
біотехнологій.
Докладніше про TEDxLNU можна
дізнатися на сайті: www.tedxlnu.com.
Анна ГЕРИЧ
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екстрим

Спосіб життя, від якого захоплює дух

К

ілька років поспіль четвертокурсник ІТРЕ Львівської
політехніки Дмитро Григорчак
був учасником студентських
фотоконкурсів, які проводила
редакція нашого тижневика.
Цікаві ракурси, гарні фотографії — його роботи неодноразово
займали призові місця.

Та нещодавно дізналася про інші
захоплення цього студента. Більше року хлопець займається досить
ризиковим видом спорту — роупджампінгом (стрибки з відносно невисоких об’єктів — мостів, будівель,
вишок, труб і прямовисних скель із
використанням альпіністичних мотузок для втримання стрибуна). Цей
вид екстремальної діяльності досить
молодий — йому лише кількадесят
років („винахід“ приписують відомому американському скелелазу
Дену Осману). Дмитро Григорчак
входить до складу команди Skevs.
— Зараз у нашій команді п’ятеро
постійних учасників, крім того,
є люди, які завжди допомагають.
Кожен із нас раніше займався альпінізмом, туризмом, тож деякі
навики вже маємо. Багато вчимося самостійно, але й спілкуємося
з командами, які значно давніше
займаються роупджампінгом. Зокрема співпрацюємо із запорізькою командою Rock’n’Rope — найкращою в світі з цього виду спорту
(у 2008 році встановила світовий
рекорд зі стрибків на 280 м вільного
падіння, а 360 м загального падіння
зі скали в Норвегії), — розповідає
про своє захоплення Дмитро.
Хлопець наголосив, що безпека
й успіх залежать від команди. Адже,
якщо люди дуже ризикові, діють необдумано, то це може призвести до
поганих наслідків. Також обов’язково
повинна бути додаткова страховка
і добре спорядження. Всі елементи
системи: карабіни, мотузки, спускові
пристрої мають бути продубльовані,
щоб унеможливити непередбачувані
ситуації при відмові будь-якого елементу спорядження.
— Після першого стрибка я зрозумів, що хочу знову переживати ці
відчуття. Вперше свою сміливість
випробував на Тракті Глинянському
з недобудованої дев’ятиповерхівки

(пізніше там ще стрибав нераз), згодом випробував 60 м висоту КачиКальйону та Ай-Петрі (100 м вільного польоту) у Криму — там стрибав разом із командою Rock’n’Rope,
„виміряв“ польотом скелі Довбуша.
Для мене чим вище, то цікавіше. Хотів би стрибнути з 300 – 400 м, але
в Україні таких висот нема. Найбільше хочеться стрибати під час сесії.
Ти наважуєшся на останній перед
стрибком крок і розумієш, що все
решта, що відбувається у житті, насправді дуже просте. Інколи перед
стрибком буває страх, коли стаєш на
край, то боїшся ще більше. Але йдеш
туди власне, щоб перебороти це відчуття. Коли ступаєш, тоді відбувається перелам: відчуття польотупадіння, яке триває декілька секунд,
але враження, що час зупиняється;
різні думки…, а коли мотузка „ловить“ і призупиняє, то переповнює
відчуття надзвичайного полегшення, — ділиться враженнями студент.
Передовсім повинна бути впевненість у людині, яка страхує, зачіпляє
спорядження. На початках, як розповів Дмитро, спершу сам усе перевіряв:
як і де це все кріпиться, а лише потім
стрибав, зараз вже більш впевнений.
Взагалі, будь-яка здорова людина
може спокійно стрибнути з висоти
десятиповерхівки. Команда гарантує безпеку. Найпростіше стрибати
з будинку, головне, щоб був виступ
і рівна стіна. Більш небезпечні скелі,
бо переважно внизу завжди випуклі.
Відповідно треба робити виступи чи
шукати іншу скалу:

— Готуючись до стрибків, ми завжди досліджуємо об’єкт. Це досить
тривалий процес, наприклад, будівлю „вивчаємо“ 3 – 4 дні, скелі —
тиждень — два, а інколи й більше.
Ми оглядаємо всі можливі небезпеки, вибираємо, як усе зробити
правильно, максимально безпечно
і підготовлюємо сам об’єкт.
Фотографіями мій співрозмовник захопився ще в 10 класі; і досі це
найбільш тривале і наймасштабніше
його захоплення. Інколи поєднує
два улюблені заняття — роупджампінг і фотографію:
— Неодноразово пробував фотографувати під час стрибків, також
спускався на кілька поверхів вниз
і знімав, як інші стрибають. Деякі
кадри досить цікаві, особливо в ті
моменти, коли людина робить вирішальний крок, летить, — то дуже
гарні емоції відбиваються на її обличчі. Досі ще шукаю себе у цьому
виді мистецтва. Я не розумію, чому
деякі фотографи наслідують когось,
краще випробовувати себе у тому,
чого ще ніхто не робив. Не роблю
багато кадрів. Навчання на архітектурі (вчуся на другому курсі заочно)
дало розуміння того, що треба відразу робити добре. Коли щось задумав, то спершу все підготовляю,
щоб навіть перший кадр був вдалий.
Мені подобається архітектура, коло спілкування. Подобається
малювати, особливо графіку. Ще
у вільний час вчуся грати на гітарі.
Два роки пропрацював помічником
звукорежисера і навіть деякі фестивалі частково озвучував. Донедавна
співав у студентському хорі „Гаудеамус“ Львівської політехніки. Сім років катаюся на гірських лижах та два
роки на сноуборді.
— Я досить спонтанний: якщо
щось бачу цікаве, то обов’язково хочу
спробувати. Зараз маю ідею випробувати бейсджампер у спеціальному
костюмі (вінгсьюті), а також покататися на байдарках. Звичайно, що
хочу багато подорожувати, бо досі
об’їздив хіба значну частину України. Мрію побувати в Європі, передовсім в Австрії — там дуже цікава
архітектура і культура, — поділився
своїми мріями Дмитро Григорчак.
Наталія ПАВЛИШИН
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скарби пам’яті

Мексиканські пам’ятки на світлинах
Д
Ця північноамериканська країна
має 32 об’єкти, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з них 27 об’єктів — культурні,
5 — природні. Власне вони — храми, монастирі, стародавні міста
і заповідники — показані на фото.
Історичні місця вирощування агави в місті Текіла, мозаїки, розписи
в храмах, наскельні малюнки і піраміди майя — поєднання каменю
і яскравих кольорів, як природних,
так і рукотворних, зачаровують сво-

єю величчю, таємничістю і незбагненою духовністю.
Мексиканський уряд, як зауважила на відкритті виставки (вхід
на яку, до речі, вільний) представник консульства Мексики в Україні
Сусанна Троць, дбає про культурні
багатства країни — виділяє значні
кошти на реставрацію та збереження, часто можна побачити, що руїни
перебувають під захисним дашком.
Крім того, він дбає, як бачимо, через такі от мандрівні виставки про

книжкова полиця

аскрізь рослинний чоловік
Тарас Прохасько спробував
відійти від сповідальної прози
дорослого для дорослих і видав
своє перше „кротеня“ — книжку „Хто зробить сніг“. Спільно з Мар’яною Прохасько як
співтворцем казкового лісу та
його жителів, їх ілюстратором,
письменник розпочав кроки
в освоєнні дитячого літературного досвіду.

Чому саме кроти? На це запитання
Тарас Прохасько відповідає так:
— Може, тому, що вони живуть
закритим життям, їх мало хто бачить
і мало хто знає, що відбувається у їхньому підземному житті… Але насправді це — той випадок, який не
потребує ніякої аргументації. Ми не
вибрали кротів як найкращих персонажів. Це просто якась така наша
емпатія, відчуття близькості саме до
кротів. Ця книга про життя великої
кротячої родини впродовж одного
року, що для кротів є дуже багато.
Книжка хоч і про сніг, але тепла,
бо пріоритетними в ній є дружба та
взаємоповага, турбота, домашній
затишок. Тваринний світ, зображений у ній, реалістичний і співмірний: кріт товаришує з їжаком,

популяризацію тієї спадщини — це
те, що Україна могла би теж успішно
наслідувати.
Пізнавальна виставка про Мексику відкрита до 29 грудня.

коротко

Алегорична повість
про кротів і не тільки

Н

| Світлина Наталі Яценко

ивовижне культурне багатство, більша частина якого базується на
стародавніх цивілізаціях — це все в Мексиці. Потрапити до неї дає
змогу виставка фотографій „Мексика: об’єкти світової спадщини“, яку
з 10 грудня відкрито на другому поверсі Львівського палацу мистецтв.

бо, скажімо, з лосем — твариною
великою, на думку письменника,
йому було б потоваришувати важче. У книжці нема небезпечних істот. І це не ілюзія приязності світу,
а письменницьке переконання, що
для дітей є дуже важливим почуття первісної безпеки — своєрідний
щит, який гарантує нормальний
розвиток людини. Поза тим автор
не оминає таких складних питань,
як питання смерті, страху. Часто,
вважає Прохасько, дитина не хоче
знати абсолютну правду, а просто
чекає хоч якоїсь відповіді на своє
запитання, тому ігнорування в комунікації — це гірше, ніж відповідь-вигадка: „якщо можна би було
говорити про ідеї книжки, то недистанційованість є однією з них“.
Усвідомлення і подолання страху
(як каже один із персонажів, „не боятися так цікаво, але трохи тяжко“),
а також вдячність — теж важливі
теми книжки.
На обраній літературній стежці зупинки наразі не буде — Тарас
і Мар’яна Прохаськи пишуть ще одну
кротячу повість — про дорослішання і перші спроби самостійності своїх
героїв.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

19 грудня у Львівській обласній
філармонії звучатиме музика
двох геніїв музичного класицизму — Вольфґанґа Амадея Моцарта
і Людвіґа ван Бетховена. Симфонія № 35 Моцарта, яка прозвучить
на концерті, є яскравим зразком
класицистичного мислення композитора: проста, природна мелодія,
збалансована форма. Четвертий
фортепіанний концерт Бетховена
виконуватиме німецька піаністка
китайського походження Мяо Гуан.
Оголошено переможців конкурсу
„Книга року BBC-2013“ та „Дитяча
Книга року BBC-2013“, Книгою року
став роман Ярослава Мельника
„Далекий простір“ (КСД), а Дитячою Книгою року — „Хто зробить
сніг“ Мар’яни й Тараса Прохаськів
(„Видавництво Старого Лева“).
Автори отримають грошову винагороду, а їхні видавці матимуть право
використовувати логотип премії на
наступних виданнях цих книжок.
У Львівському палаці мистецтв
18 – 22 грудня — осіння колекція
короткометражок від Future Short,
а 13 – 23 — найкраща французька
комедія „Хлопці, Гійоме, до столу!“.
Світова прем’єра фільму відбулася
на цьогорічному Канському кінофестивалі. Це режисерський дебют
знаного французького коміка Ґійома Ґальєна. Однойменна вистава за
його сценарієм багато років ішла
у Парижі в „Комеді Франсез“.
За матеріалами інформагенцій
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Львів: децентралізуємо культуру
Д

ва роки тому Львівська міськрада затвердила комплексну стратегію
розвитку Львова до 2025 року, аналогів якої, як стверджують депутати,
нема в Україні. Одна з її складових — культура. Створена на основі аналізу
наявних ресурсів та потреб культурна мапа міста стала початковим етапом
реалізації стратегії. Особливої актуальності набула ідея окультурення
міської периферії. До її втілення, хай і теоретично, за допомогою своїх
проектних робіт долучаються і студенти Львівської політехніки.

Попри скептицизм і розбіжності
в поглядах творців стратегічних дій,
а також звичний брак коштів не тільки для покращення культури, а життя загалом, львів’яни, згідно з соціологічним дослідженням Інституту
міста, проведеного торік, хочуть
бачити Львів насамперед культурним центром, а не туристичним.
Вони очікують на збільшення кількості галерей, театрів, кінотеатрів.
Але історичний центр нашого міста і без того перевантажений — тут
знаходиться більшість закладів, відбувається багато фестивалів, інших
подій, тому перенесення уваги на
райони отримало велику підтримку.
Професор кафедри містобудування Інституту архітектури Богдан
Посацький розповів, що за останні
кілька років захищені магістерські
праці і дипломні проекти з проблематики створення нових комплексів, які би об’єднували функції
виставкового залу, музею, бібліотеки, медіатеки, в яких були б відкриті виставки — скульптур, інсталяцій тощо. Власне проекти його
студентів В. Хоми і Х. Когут мали
на меті активізувати південну частину Львова, щоб створити там потужний культурний осередок, адже

є „Ашан“, де зосереджена торгівля,
„Арена“ — спорт, а культури нема.
У Володимира Хоми задум проекту виник під впливом спорудження
спортивного центру для „Євро-2012“.
Територію довкола стадіону „Арена“,
на його думку, можна використати
для формування музейно-виставкового комплексу, який би складався
з будівель і відповідно оформленого
ландшафту. Концепція охопила велику територію — від кільцевої дороги до вулиці Вернадського-проектованої, вздовж долини, де протікає
річка Зубра. Саме використання водних елементів — відновлення і впорядкування потоків, а також кругова
велодоріжка, по якій можна було б
їздити й оглядати відкриті виставки,
є особливістю роботи Володимира.
Наступного року фрагмент загального планування свого колеги
у своєму проекті розробила Христина Когут. Вона деталізувала концепцію молодого архітектора і зосередилась на медіатеці й універсальному
виставковому залі, придатному для
будь-яких пересувних експозицій.
Найсвіжіша робота, присвячена
появі культурних об’єктів на периферії міста, — магістерська кваліфікаційна праця Аліни Піжовської

SS
Загальний вигляд культурного центру на вул. Личаківській (проект Аліни Піжовської)

„Формування культурних центрів
у значнішому місті (на прикладі
м. Львова)“. В її основі — ідея створення підцентру на перехресті вулиць Личаківської — Пасічної.
— Найбільший акцент спочатку
робила на виборі ділянки проектування, — розповідає студентка перед
захистом. — Я проаналізувала певну кількість схем і обрала територію
колишнього авторемонтного заводу — підприємства, яке втратило своє
виробниче значення і є у напівзруйнованому стані. Те, що зображено на
історичних планах, у своїй роботі зберігаю, реконструюю, а решта забудови — нова. Мій культурний підцентр
складається з п’яти об’єктів: інформаційний центр, музейно-виставковий,
кінотеатр, бібліотека, центр науки
і творчості. Останній схожий на „Копернік“ у Варшаві (я там була): є розваги і для дітей, і для дорослих — музичний зал, де можна самому відтворювати мелодію, зал, в якому можна
практикуватися у медицині, хімії, загалом — технології для розширення
світогляду. Запланувала підземний
і два наземні паркінги, для збільшення кількості відвідувачів через увесь
комплекс пустила під землею трамвай.
Центральними у всій забудові у мене
є виставкові площі, а також сад скульптур — рекреаційна зона з постійною
експозицією замовних чи виготовлених у самому підцентрі скульптур
людського зросту й вище. У виставковому центрі — п’ять залів для виставок
книг, скульптур, інших, немистецьких
речей. Ширина проходів, облаштування ліфтів, пандусів розраховані на людей з особливими потребами.
Працюючи над проектом, Аліна
Піжовська орієнтувалася на ландшафтний Музей Гетті в США, запроектований ще у ХХ столітті, а також
музейний острів у Берліні, який складається з п’яти музеїв, котрі охоплюють мистецтво від раннього періоду до сучасного. Вона розглядала
східний район Львова, враховуючи
особливості львівської території.
Південна частина міста є досить розвинута, можливо, думає дівчина, потрібний такий культурний підцентр
ще у північному районі (на проспекті
Чорновола й Підголоско).
Наталя ЯЦЕНКО
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Сканворд
Богиня
Місяця
у давніх
греків

Склала Христина ВЕСЕЛА
Довгохвостий
папуга

Нота
Станція
технічного
обслуго-

Літаючий
кіт К.Торреса

Житло
вовка

Твір
Голсуорсі
про Форсайтів

вування

Невеликий прозовий
твір

1/100
гектара

Засіяна
ділянка
землі

Одиниця
електричної
потужності

Гуцульська
шкіряна сумка,
оздоблена металевими прикрасами

Муза
любовної поезії

Руда
качка

Український письменник
ХХ ст.

Син
Монтеккі
Розмінна Знарядмонета дя для
Ізраїлю орання
землі

Місто в
Закарпатській
області

Щаслива
доля,
успіх,
удача
Монарх,
представник
духовенства

Українська обрядова
пісня
Літературне
ім’я Юлії
Шнайдер

Військовий підрозділ

Те, що
існує в
реальному житті

Озеро в
Канаді та
США

Держава в
північно-західній
Африці
Дружини Порода
мусуль- собак
манина

Нота

Деревце,
символ
Нового
року

Провідний принцип, ідея,
заклик

Відповіді Наука
на загадпро
ку, крос- землеворд
труси

Настільна гра

Тип російського
літака

Підстілка
під
ступню
взуття

Організація українських
націоналістів

Посол
Папи
Римського

Кобра
у Р. Кіплінга
Ураїнський
писменник
Найменше озеро
в системі
Великих
озер

Чоловік з
темнорусявим
волоссям

Водна
процедура
Старовинна
французька
монета

Солодощі,
фрукти
на обід

Розмінна
монета
Лаосу

Підрозділ геологічної
історії
Землі

Переживання,
смуток,
печаль

Російське
містокурорт
на березі
Чорного
моря

пись- Майстер
Кінцівка Ім’я
менника повітрялюдини Шкурупія
ного бою
Стара
назва
літери
„а“

Паливо
для металургії

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 38
Горизонтально: 5. Фермер. 6. Монета. 10. Егіда. 11. Скептик.
12. Торнадо. 13. Акара. 16. Ворона. 19. Клімат. 21. Тире. 22. Миро.
25. Тірана. 27. Кактус. 29. Ксена. 32. Ватикан. 33. Реаліст. 34. Еліта.
35. Адигея. 36. Багіра.
Вертикально: 1. Фронтон. 2. Сенека. 3. Соната. 4. Генерал.
7. Сектор. 8. Фіга. 9. Ягдташ. 14. Креденс. 15. Рамадан. 17. Осика.
18. Арена. 19. Комік. 20. Ігрек. 23. Гітара. 24. Курсор. 26. Нікотин.
28. Анархія. 29. Кнесет. 30. Емір. 31. Арарат.

Черво- Острівок
ний на- рослинпівкош- ності в
товний
камінь пустелі

J J J
У дитячому садку:
— Мій тато дуже боїться святого Миколая.
— Чому ти так думаєш?
— Тому, що коли приходить Миколай, я не можу знайти тата.
J J J
Дорогий Миколаю! Я весь рік поводився добре. Подаруй мені,
будь ласка, справжній пістолет і рацію, бо я досі ходжу, як дебіл,
з іграшковими.
Дільничний інспектор Петренко.
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для львів’ян і гостей міста

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології
біологічно-активних сполук,
фармації та біотехнології ІХХТ
Львівської політехніки щиро вітає доцента кафедри

Олену Валеріївну
ФЕДОРОВУ
з ювілеєм і зичить їй міцного здоров’я, успіхів на
науково-педагогічній ниві та всіляких гараздів.
Ваш день народження — не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І серце не підкориться рокам!

20 грудня — „Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
21 грудня — „Набукко“ (опера). 18.00.
22 грудня — „Лускунчик“ (балет). 12.00,
„Любовний напій“ (опера). 18.00

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
19 грудня — „Поліанна“. 11.00.
21 грудня — „Журавлине пір’ячко“. 11.00, 13.00.
22 грудня — „Назар Стодоля“ (прем’єра). 18.00.
24 грудня — „Дама з камеліями“. 18.00.
25 грудня — „Пропала грамота“. 13.00, 18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
20 грудня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
21 грудня — „ Мa-Na Hat-Ta (Небесна Земля)“. 19.00.
22 грудня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом НВ № 897704,
виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Романовського Сергія Вікторовича;
утрачений диплом ЛНВЕ
№ 009519, виданий Державним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федоренко Олени Григорівни;
утрачений диплом Ф-В № 791397,
виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Керницького Володимира Михайловича;
утрачену залікову книжку
№ 12100308, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Музичук Юлії
Вікторівни;
утрачений студентський квиток
№ 07611946, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Матвіїв Марії
Богданівни;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Депи Костянтина Романовича;

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Вовчка Марка Андрійовича;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Романчук Наталії Ростиславівни;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Когут Олени Володимирівни;
утрачену залікову книжку
№ 1205668, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кулій Василини
Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я
Струк Марії Володимирівни;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Винявської Христини Михайлівни.

19 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ (прем’єра). 11.00.
21 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ (прем’єра). 12.00, „Моя
дорога Памела, або Як уколошкати стареньку“. 18.00.
22 грудня — „Пригоди невгамовного зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00, 15.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
19, 20 грудня — „В пошуках святого Миколая“. 11.00, 13.00, 15.00.
21, 22 грудня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Колектив кафедри електронних приладів ІТРЕ Львівської політехніки
висловлює глибоке співчуття доцентові кафедри Григорію Івановичу
Барилу з приводу тяжкої утрати — смерті сина
Андрія.

Колектив кафедри теоретичної та прикладної економіки ІНЕМ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире
співчуття асистенту кафедри Лідії Анатоліївні Сенів з приводу важкої
втрати — передчасної смерті її
батька.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,00 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. № 131314.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

