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Який настрій маєте після 1 вересня?
Для усіх, хто має стосунок до
освіти, 1 вересня — це свято. Учні
за літо встигли скучити за школою. Для студентів починається
черговий рік, який наближає до
успішного майбутнього через
здобуття фахових знань. Для
вчителів і викладачів — це день
зі студентами, але ще без занять.
Для батьків — чергове усвідомлення, що дитина підросла ще
на рік.
В останні роки погода в День
знань не дуже тішить. Цьогоріч
останній серпневий тиждень
також не дуже „грішив“ теплом
і сонцем. Але першокурсне
студентство так розцвіло вишиванками, що сонце не могло
не засяяти.
Я не пам’ятаю деталей свого
посвячення у студенти. Пригадую, що стояла у гущі своїх
однокурсників. Встигла лише
побачити, як пронесли хоругву
альма-матер. Але ні ректора
не запам’ятала в обличчя (зате
надолужила це за 5 найкращих
років у рідному університеті),
ні сценарію свята. Пригадую
піднесений і водночас тривожний та відповідальний настрій:
починається шлях в успішне
майбутнє, але відповідальність
на кожному з нас, бо легко
знехтувати можливості, які дає
університет.
День знань 2014 — особливий.
Вишиванкове юнацтво — не
просто данина моді. Українці
самоусвідомили себе як нація. І що далі, то більше хочемо продемонструвати свою
українськість у всьому: в одязі,
у гаслах, у готовності захищати
свою країну в інформаційному
просторі та на державному кордоні. Вітаючись „Слава Україні“,
співаючи „Ще не вмерла...“ та
„Боже великий, єдиний“, ми
водночас думаємо про тих, хто
зараз стоїть на варті нашої державності й мирного життя.
З тривожними думками до
першокурсників приходять
і радісні: сьогодні у них свято —
починається нове життя, повне
різних можливостей. Своїм настроєм після посвячення в студенти новоспечені політехніки
діляться з читачами „Аудиторії“.

Владислав Аблезов, студент першого курсу Інституту
енергетики і систем керування:

„Я на десятому небі від щастя“
Я сьогодні на десятому небі від щастя. Коли нас у серпні
збирали в аудиторії, я сам зголосився приймати символічний ключ до знань від ректора. Від сьогодні навчатимусь
на теплоенергетиці. Ми з батьками переїхали до Львова
з Криму. Мені це місто подобається з дитинства: я не люблю
„москалів“, мені подобаються українці. Вчився кілька років у Кіровограді, був
там на всіх Майданах. І тепер з радістю житиму в серці українства.
Анна Кирилюк, студентка першого курсу Інституту
економіки і менеджменту:

„Радію, що вчитимуся в Політехніці“
Мене переповнюють змішані емоції. З одного боку, це страх
перед невідомістю, дорослим життям, новим містом (я з Шостки Сумської області). Водночас це радість, що починаю навчатися в одному з найкращих університетів України, маю
можливість одержати диплом європейського зразка. І щоб
у майбутньому розбудовувати Україну, сподіваюся отримати досвід за кордоном.
Максим Каленюк, студент першого курсу Інституту
інженерної механіки та транспорту:

„Готуюся сумлінно вчитися“
Мені сподобалося, як часто сьогодні лунало гасло „Слава
Україні“ і як дружно всі відповідали: „Героям слава!“. Стою
зараз і міркую, що треба швидко пристосовуватися до нових
умов, сумлінно вчитися, не збавляти обертів. Я міг вступати
до технічного університету в Луцьку (я з Ківерець Волинської області). Але Львів для мене — центр Західної України, тут буде легше
працевлаштуватися. Я навчатимуся на транспортних технологіях.
Анастасія Драган, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Я налаштована оптимістично“
Сьогодні мені все дуже сподобалося, було гарно, цікаво.
Я зараз впевнена, що все буде класно! Я навчатимуся в престижному виші, куди й хотіла вступити. Політехніку радив
мені й тато — сам випускник Франкового вишу.

Назар Кащак, студент першого курсу Інституту
будівництва та інженерії довкілля:

„Сьогоднішнє свято було патріотичне“
Мені найбільше сподобалась промова Ірини Фаріон — дуже патріотична. Про Політехніку маю лише найкращі відгуки: престижний університет, висока акредитація, хороші викладачі.
Зараз будівельна галузь дуже престижна. В моїй родині будівельників немає. Тепер я буду, бо ж треба відбудовувати Україну.
Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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День знань першокурсники урочисто прийняли присягу студента Львівської політехніки —
поповнили велику академічну спільноту університету і тепер вже сміливо можуть
називати себе студентами. Цьогорічне 1 вересня мало два провідні акценти — ювілейний
(„Політехніці 170!“) і патріотичний („Слава Україні!“)

„Кожному — віри у себе,
у державу, у перемогу України!“

Посвяченню в студенти передувала молитва:
у Архикатедральному соборі св. Юра відбувся свят-

ковий молебень за початок нового навчального
року. До храму прийшло
керівництво й представники професорсько-викладацького складу, були
й студенти, щоправда, небагато.
А тим часом, задовго
до початку посвячення,
перед 4-им навчальним
корпусом університету
сходилися першокурсни-

ки, їхні батьки. Кожен,
хто цього сонячного дня
вітав новачків-політехніків, змушений був констатувати, що свято, на
жаль, затьмарене трагічними подіями у східному
регіоні нашої держави.
Водночас згадували Героїв Майдану і тих, хто
загинув на сході України,
захищаючи її цілісність
і суверенітет. Ведуча

свята, директор МІОК
Ірина Ключковська, запросила всіх ушанувати
пам’ять героїв хвилиною
мовчання. Під звучання
Державного гімну старшокурсники, відмінники
навчання Тетяна Соловей
(ІМФН) і Юрій Баландюх
(ІЕПТ) підняли Державний прапор України.
Закінчення на 5 с. m

для оборонної галузі

Вчені „воюють“ у лабораторіях
Н
ауковці Львівської політехніки перевірили якість бронежилетів для українських військових, які перебувають у зоні
Антитерористичної операції,
і готові надати оцінку надійності броні нового українського
бронетранспортера „Дозор-Б“,
перші зразки якого на Львівському бронетанковому заводі обіцяють показати вже у вересні.

Щоб порівняти якісні характеристики бронежилетів двох країн-виробників — Росії та Польщі, у липні до
науковців кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Інституту інженерної механіки
та транспорту звернувся представник львівського Штабу Самооборони
Андріан Кліщ. За словами завідувача
кафедри професора Зої Дурягіної,
всі дослідження наданих зразків політехніки виконали оперативно.
— Ми проаналізували мікроструктуру, визначили механічні
властивості та хімічний склад матеріалів, із яких виготовлені бронежилети. Вони дещо різнилися товщиною сталевої пластини, суттєво —
вагою, були виготовлені за різними
технологіями, але за механічними

властивостями і пробивною здатністю виявилися практично однакові.
Результати дослідження передали
замовнику. Деталей не розкриватиму, скажу лиш, що питома межа міцності польського бронежилету виявилася вищою. Це вперше за останні
роки ми виконуємо дослідження на
тему оборонної галузі. Але питання
переозброєння української армії на
часі, тому, думаю, наша кафедра як
базова для всього Західного регіону надалі плідно співпрацюватиме
з різними підприємствами і виконуватиме ті завдання, які будуть
для нас визначені, — зазначає науковець.

Кафедра ПМОМ має багатий досвід ідентифікації матеріалів та
проведення експертної оцінки надійності конструкцій. Її науковці
часто виконують такі дослідження
на замовлення різних підприємств
області. Професор Зоя Дурягіна сподівається у найближчий час відкрити сертифіковану лабораторію, до
якої має увійти експрес-аналізатор
EXPERT-2L, з допомогою якого визначають елементний склад матеріалів. За відсутності свого, матеріалознавцям доводиться просити допомоги колег із Фізико-механічного
інституту ім. Г. Карпенка НАН України, в якому діє філія кафедри ПМОМ.
Також до кінця календарного року до
Політехніки має надійти обладнання,
закуплене в межах „Темпус“-проекту.
— На сьогодні угоду зі Львівським бронетанковим заводом ми
можемо лише анонсувати. Можливо,
вона стосуватиметься не лише перевірки якості броні бронетранспортера „Дозор-Б“. Ми ведемо перемовини
з директором заводу Олександром
Остапцем. Думаю, вони завершаться успішно, і наша співпраця буде
корисна для кафедри та університету, — каже професор.
Анна ГЕРИЧ
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коротко

Ректор Юрій Бобало
допоміг армії

Студенти, які хоч колись надсилали свої твори чи міркування в редакцію,
знають: „Аудиторія“ радо надає свої сторінки під думки молодих людей.
Дорогі першокурсники! Ви теж можете не лише відшукати в нашій газеті
інформацію про все, що стосується навчання і науки, а ще більше — про те,
як ефективно проводити час поза навчанням, аби відпочивати і розвиватися; про улюблених і не дуже викладачів, про успішних молодих науковців
та студентів, про успішних випускників, про цікаві ініціативи та різні
можливості. На сторінках „Аудиторії“ Ви можете ділитися своїми думками.
Надсилайте нам свої міркування і роздуми, діліться своїм баченням світу
в університеті й поза ним, розповідайте про проблеми, хваліться успіхами.

Випускникові Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра
Сагайдачного старшому лейтенанту Євгенію Зеленському
посмертно присвоєно звання
Герой України із врученням
ордена „Золота зірка“. Відповідний Указ Президент Петро
Порошенко підписав 23 серпня.
Командир групи 8-го окремого
полку спецпризначення оперативного командування „Північ“
Сухопутних військ ЗС України
нагороджений за мужність
і героїзм, виявлені під час виконання військового обов’язку
в умовах, пов’язаних з ризиком
для життя. Офіцер загинув у місті Щастя Луганської області.
Міністерство освіти і науки
України звертає увагу керівників вишів на необхідність
першочергового поселення
у гуртожитки студентів із Донецької, Луганської областей
та АР Крим. МОН рекомендує
керівникам використовувати
для поселення студентів, переведених на навчання з вишів,
розташованих у Донецькій,
Луганській областях та АР
Крим, гуртожитки професійнотехнічних та вищих навчальних
закладів І — ІV рівнів акредитації, розташованих у відповідному населеному пункті.
1 вересня у Львівському національному університеті
ім. І. Франка відбулося урочисте засідання Вченої ради
з нагоди інавгурації ректора Володимира Мельника.
В урочистій інавгурації взяли
участь очільники області та
міста, представники духовенства, академічна та наукова
спільнота Львівщини.
У Львові вчителів проситимуть
взяти відпустки за власний
рахунок, адже на зарплати до
кінця року грошей не вистачить. Про це розповіла начальник управління освіти ЛМР
Галина Слічна. „Ми розуміємо,
що серед освітян є одинокі
матері, які самотужки виховують дітей. Ми будемо просити
тих, хто має можливість, адже
до кінця року грошей з держбюджету не додасться“, — пояснила чиновниця.

Твоя „Аудиторія“

За матеріалами інформагенцій

Р

ектор Львівської політехніки професор Юрій Бобало у цей доволі
прохолодний вівторок прийняв естафету міжнародного флеш-мобу
Ice Bucket Challenge від ведучого радіостанції „Львівська хвиля“ Андрія
Великого, який на площі перед Оперним театром облився холодною
водою. Мета цього флеш-мобу — збір коштів для фонду з вивчення вірусного захворювання аміотрофічного бічного склерозу.

Участь у міжнародному флеш-мобі
Ice Bucket Challenge беруть чимало
світових знаменитостей — від Білла
Гейтса до Андріано Челентано. Учасники обливають себе відром крижаної
води і можуть кинути виклик ще трьом
учасникам. Упродовж 24 годин ті повинні зробити те ж. У разі відмови від
участі в акції людина повинна внести
пожертвування в доброчинний фонд
у розмірі $100, у разі прийняття —
сума становить лише $10. В Україні
цей флеш-моб трансформовано на
підтримку акції „Подаруй життя солдату“.
Очільник Львівської політехніки,
який у минулому активно займався
спортом та й зараз не уникає фізичних навантажень, прийняв крижаний
душ у своєму рідному селі Дунаїв Перемишлянського району на Львівщині. Він розповів, що ця процедура не
була для нього екстремальною, бо ще
зі шкільних років у своєму селі разом
із братами гартував своє тіло студеною водою із джерела. І зараз щодня
приймає контрасний душ, починаючи
з холодної води.
Попри виконання умови флейшмобу, Юрій Бобало вже перерахував
на підтримку українського війська
1000 гривень. Естафету він передав
депутатові Львівської обласної ради,
доценту Львівської політехніки Окса-

ні Юринець, директорові управління
магістральних нафтопроводів „Дружба“ Тарасові Батенку та ректорові
Львівської національної музичної
академії Ігореві Пилатюку.
Прес-служба Національного університету „Львівська політехніка“

Запрошуємо до спілкування!
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„Кожному — віри у себе, у державу,
у перемогу України!“
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Ірини Шутки

Вітаючи першокурсників, ректор Політехніки професор Юрій Бобало
наголосив, що цьогоріч
університет відзначає своє
170-річчя, розповів про
його традиції і здобутки
(традиційно він у п’ятірці
найкращих вишів країни; за кількістю поданих
заяв вступної кампанії
2014 року — у трійці лідерів). Ректор подякував
викладачам за працю, назвав „яскравим прикладом
високого патріотизму“
участь студентів і викладачів вишу в Революції
гідності, що „поклала початок історичним перетворенням у нашій державі“. Привітав тих, хто
поповнив „дружну і згуртовану політехнічну родину“ (а це 7400 студентів)
і побажав „кожному віри
у себе, у свою державу,
у перемогу України“:
— Саме сьогодні для
вас розпочинається незвіданий цікавий і водночас
нелегкий шлях до пізнання, до самостійності, до
нових звершень. Для вас
наступає відповідальна

пора: навики і якості, які
ви здобудете в нашому
університеті, визначатимуть увесь дальший хід
вашого життя. Безумовно,
не всі можуть стати видатними і всесвітньо відомими людьми, але кожен
може стати людиною, яку
поважають.
Першокурсники прийняли присягу: обіцяли
„наполегливо здобувати знання та професійні
вміння“, „дбати про доб
ре ім’я Львівської політехніки, примножувати її
досягнення“, „працювати
для добра своєї родини,
українського народу та
його держави“. Текст присяги зачитали Мирослава
Сапій із ІНПП і Владислав
Аблезов з ІЕСК, до слова,
випускник Сакської гімназії № 1 АР Крим. Під
звуки „Гаудеамуса“ ректор передав „першачкам“
символічні студентський
квиток і ключ до знань.
Потім академічний капелан Тарас Жеплинський
та студентський Юрій
Остапюк благословили
студентів — побажали любові й миру й покропили
свяченою водою. Спільно

помолились, хор виконав
„Боже великий, єдиний“.
Міський голова Львова Андрій Садовий подякував студентам за те,
що „розбудили Україну“,
і наголосив, що Революція
гідності — „не одноразова
дія“, а настанова на щодень
(у навчанні зокрема), і що
війни сьогодні виграють
не тільки зброєю, а передовсім інтелектом. Адже
освічені громадяни — запорука поступу. Молодь
привітали й представники місцевих органів
влади: Йосиф Ситник
(від ЛОДА), Ярослав
Качмарик (ЛОР), голова Ради молодих
учених Політехніки
Оксана Юринець, голова ЛОО профспілки працівників освіти
і науки України Марія Яцейко. Народний депутат України
Ірина Фаріон, перший заступник голови парламентського
комітету з питань
науки і освіти, наголосила на найважливіших здобутках
в освітній галузі — це

прийняття ЗУ „Про вищу
освіту“ і постанови про
унеможливлення мобілізації на війну студентів і викладачів вищих навчальних
закладів. Також вручила
засновану минулоріч премію ім. С. Бандери (який
навчався у Політехніці)
Василю Молдовану й Андрієві Витрикушу. Обоє
активно проявляють свою
громадянську позицію,
до слова, є випускниками
Політехніки і нині в її стінах здобувають ще й другу
вищу освіту.
Традиційно на свято завітали гості з минулого: гонець з Еллади із вічним вогнем науки, перший ректор
Політехнічної школи Юліан Захарієвич; а з фронтону
головного корпусу зійшли
три музи — Інженерія, Архітектура й Будівництво,
Механіка. На завершення
виступили колективи художньої самодіяльності,
що діють при університетському Народному домі
„Просвіта“, директор котрого Степан Шалата й підготував сценарій свята.
Ірина ШУТКА
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практика за кордоном

„Галицькі леви“
в Німеччині

С

туденти третього — п’ятого курсів кафедри
зварювального виробництва, діагностики
та відновлення металоконструкцій Інституту
інженерної механіки та транспорту Львівської
політехніки з 28 червня до 13 липня побували на
ознайомчо-навчальній практиці в Німеччині.

Найкращі 10 студентів
створеної минулого року
при кафедрі ЗВДВ студентської групи „Галицькі леви“
Західного регіонального
відділення Українського
товариства зварювальників та доцент кафедри Роман Палаш знайомилися
зі студентським життям
Хемніцького технічного університету (ХТУ)
і Західносаксонської вищої школи міста Цвіккау
(ЗВШ). Поїздка відбулася
завдяки гранту, отриманому стараннями завідувача
кафедри професора Ганни
Похмурської, викладачів
кафедри ЗВДВ та за підтримки колег Німецької
служби з академічних обмінів (DAAD). Програма була
насичена і цікава: ознайомчі екскурсії машинобудівним факультетом ХТУ,
машино- та автомобілебудівним факультетом ЗВШ,
практичні і лабораторні
роботи з дисциплін, які відповідають їхній навчальній
програмі, відвідання промислових підприємств Саксонії, екскурсії та зустрічі
з німецькими студентами.
— Перший тиждень
у Цвіккау ми ознайомлювалися з навчальним процесом, дивилися, як аспіранти та студенти займаються
науковими дослідженнями,
котрі вони переважно проводять на замовлення промислових підприємств.
Мало того, що на сучасному устаткуванні приємно
працювати, ще й отримують за це плату, — ділиться
враженнями магістр Роман
Михальський. — Сподоба-

лося оснащення лабораторій кафедр вантажного
машинобудування, легких
металів, зварювання й оброблення металів. Нам би
таке! Запам’яталася поїздка
на фірму MAHLE, що виготовляє теплообмінники для
автомобілів „Порше“ та
танків „Ягуар“. Порівняно
невелика фірма CeWoTEC,
на якій працює 30 осіб,
має практично всі способи
нанесення як тонкоплівкових покриттів, так і наплавок. Дуже сподобався
автомобільний музей імені
знаменитого німецького
конструктора Горша, який
1904 року заснував у Саксонії першу автомобільну
фабрику. А на Хемніцькому
моторному заводі Фолькс
вагена ми вже бачили складання найсучасніших турбодвигунів Eco-Booster.
— Другий тиждень ми
провели у місті Хемніц,
побували на кафедрі зварювання Технічного університету та в Інституті
матеріалознавства, — доповнює магістр Віталій
Прудніков. — Приємно
вразило сучасне роботизоване устаткування,
на якому і ми виконували лабораторні роботи
з термічного напилення,
наплавлення та лазерного зварювання й різання.
Особливо запам’ятався
власноруч випробуваний
сучасний метод ручного
лазерного зварювання.
— Вважаю, що нашій
групі взагалі пощастило, — говорить магістр
Андрій Куцяба. — Хотілося б перейняти їхнє став-

лення до навчання і науки. Вже з першого курсу
німецькі студенти можуть
брати участь у виробничо-орієнтованій науковій
роботі і добре знають, де
і ким можуть працювати
після здобуття диплома.
Німеччина велику увагу надає освіті. Щорічно
у вишах оновлюється обладнання, тому на момент
отримання диплома немає
розриву між сучасним обладнанням і практичними
навичками студентів. Це
чудово!
— Побачене вражає: не
тільки новітнє, а й добре
збережене старе дослідне
обладнання працює безвідмовно, — каже аспірант
кафедри Андрій Войтович. — Варто відзначити,
що німецькі студенти були
відкриті та приязні, охоче
спілкувалися з нами. В розмові ми користувалися
англійською мовою, що
загально розповсюджена
серед тамтешніх студентів. Знання англійської
у німецьких студентів на
доброму рівні. Це норма.
Ось що треба запозичити нам передовсім. Я захоплений результатами
нашої поїздки. Те, що ми
побачили у Німеччині,
є результатом тривалої
важкої роботи, яка не припиняється і зараз. Нам всім
варто наполегливо шукати
наукові тематики, залучати студентів до наукової
роботи і … значно більше
усміхатися. Тоді і в нас все
буде добре, рано чи пізно.

На думку керівника
студентської групи доцента Романа Палаша, закордонні поїздки студентів — найкраща мотивація
і професійна орієнтація
для них: „хотілося б, щоб
якомога більше студентів
на власні очі побачили
прямий, тісний зв’язок між
„нудними і нецікавими“
теоретичними дисцип
лінами, сучасним промисловим виробництвом і науковими дослідженнями
найвищого рівня“.
Як зізнається Ганна Похмурська, приємно було
відчути, що німецькі колеги з розумінням ставляться
до складної ситуації в Україні, бажають нам успіху у її
швидкому вирішенні:
— Особливо хотіла б
відзначити надзвичайно
щире і незаанґажоване
ставлення до наших студентів викладачів та співробітників усіх кафедр
і фірм, які нас приймали.
За це ми їм щиро дякуємо.
Ми раді, що наша поїздка
допомогла відродити давні контакти Львівської політехніки з німецькими колегами і висловлюємо щиру
вдячність Німецькій службі з академічних обмінів
(DAAD) за надане фінансування. Сподіваємося, що
в майбутньому нам вдасться розвинути й зміцнити
встановлені контакти. Наразі обговорюємо можливість проведення літньої
школи та поїздки студентів
на практику.
Катерина ГРЕЧИН
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у лабораторії

Я

к працює пам’ять, де „зберігається“ у мозку, як її захистити?.. Аби глибше
пізнати досі непізнаний механізм пам’яті, фахівець із нейромереж
і штучного інтелекту Дмитро Новицький із Києва — випускник Московського
фізико-технічного інституту, науковий співробітник Інституту кібернетики
ім. В. Глушкова НАН України — за підтримки колег ініціює дослідницький
проект із генномодифікованими рибками

Проект „Рибка“:
„побачити“ пам’ять
— Дмитре, з чого почався проект
„Рибка“?
— Свого часу я був у США, де в Університеті Массачусетса займався
процесами консолідації, реконсолідації пам’яті, активно читав
статті з нейробіології. На початку
2013 року побував на семінарі, де
вчений Леонард Зон розповідав, як
у дослідженнях раку, стовбурових
клітин і т. д. використовують рибок даніо-реріо, відомих під назвою
zebrafish. У Штатах є один із найбільших закладів, де її вирощують
і проводять над нею експерименти.
Тоді я подумав: цю рибку можна
використати для вивчення пам’яті.
Якийсь час це залишалось ідеєю,
доки завдяки колезі Антону Кулазі
я не потрапив в Інститут геронтології ім. Д. Чеботарьова у Києві, де
відчув підтримку і повірив, що реалізувати проект можливо.
— У № 22 „Аудиторії“ Антон — ініціатор руху Do it yourself biology в Україні — розповідав про дослідників-ентузіастів (біохакерів) і їх „громадянську
науку“. Як оцінюєте її перспективи?
— Ідея громадянської науки мені
імпонує. Громадянська наука свобідніша, ніж академічна, котра
в Україні, на жаль, перебуває у досить приниженому стані (тим більше тепер, коли в центрі уваги опинилась армія). Але, крім державного
фінансування, наука має альтернативи, більш гнучкі, динамічні, — це
міжнародні гранти, краудфандинг.
Українці не дуже готові інвестувати в таке. Але працювати, втілювати проекти готові: є багато людей
із відповідною освітою, цікавими
ідеями.
Тривалий час я займався мережами асоціативної пам’яті, моделями
біологічних систем. Врешті виникло бажання пізнання біологічних
нейронних систем. Особисто для

мене „Рибка“ — це не громадянська
наука, а лише вихід за межі моєї
формальної кваліфікації; ця тематика, зрештою, вписується у план
моєї докторської. Пам’ять — одна
з найбільших проблем нейробіології. Є різні теорії, які аналізують це
явище: від трансгуманістичих, що
займаються питанням переписування пам’яті на цифровий носій,
до медичних, які прагнуть з’ясувати,
чому пам’ять псується при певних
травмах чи недугах, як-от хворобі
Альцгеймера.
— Як рибка може допомогти у вивченні пам’яті?
— По-перше, це хребетна тварина, що має певні спільні з людиною загальні риси, по-друге,
рибка, яку плануємо використовувати, — прозора (її ще називають
„каспер“). Хочемо зрозуміти, як
працює довгострокова пам’ять, які
має носії, зокрема білкові. Ми введемо в рибку генномодифіковані
білки, що відповідають за кодування інформації пам’яті та світяться
при опроміненні ультрафіолетом.
Якщо примусити рибку вирішувати задачки (наприклад, проходити
лабіринти, шукати їжу у відповідь
на певний сигнал), то кілька камер
в акваріумі з високою роздільною
здатністю дозволять фіксувати це
світіння: зможемо спостерігати, які
з них задіяні в тому чи іншому випадку, з якою динамікою і в якій ділянці мозку відкладаються. На популярному у галузі високих технологій веб-сайті „Хабрахабр“ є моя
стаття про „Рибку“.
— На якому етапі зараз проект?
— Теоретично ми готові. Є команда: окрім мене, це Антон, Ірина
Миколаївна Пішель, завідувач лабораторії в Інституті геронтології,
можливо, долучаться зацікавлені

аспіранти. В інституті є майданчик
для роботи, там готові надати певне
обладнання. Проблеми хіба з рибкою. У Штатах її можна купити за
не дуже велику ціну: популяція із
4 штук — 40 $. Але її складно транспортувати сюди: потрібне ліцензування; невідомо, як вона переживе
переліт, і скільки він коштуватиме… А от чи є рибка у Європі, наразі
мені невідомо.
— Уявімо, „каспер“ прибув в Україну — що далі?
— Відразу до роботи: запустити
рибку, почекати, щоб адаптувалась,
почала розмножуватись. І коли
вона дасть достатню кількість
ікри, з нею вже можна пробувати
робити трансфекцію, тобто генетичну модифікацію. Переберемо
різні білки, щоб з’ясовувати, який
за що відповідає, в яких випадках
активується. Самі спостереження,
думаю, без форс-мажорів зайняли б
приблизно рік. Наш проект швидше пошуковий, важко передбачити
його результати. Та в будь-якому
разі маємо намір опублікувати їх
у міжнародних профільних виданнях. Найкращими в галузі нейробіології є американські Nature
Neuroscience, Neuron, Science.
— Як плануєте залучати гроші на
проект?
— Спільнокошт-кампанію, можливо, доречно провести, коли завеземо
рибку. Скажімо зняти відео з нею,
закинути на краудфандингову платформу (наразі ще визначаємось): маємо позитивний досвід із Indiegogo,
ще є Microryza (але вона має певні
обмеження щодо неамериканців),
Kickstarter, як відомо, проекти, що
стосуються генних модифікацій, не
розміщує.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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„Без проектування не уявляю свого життя…“
Д
екан базової освіти, заступник директора ІАРХ, голова
науково-методичної ради інституту доцент кафедри
архітектурного проектування Ігор Гнесь працює в університеті вже 38 років, з них на кафедрі — 24. Нещодавно
захистив докторську дисертацію. Вчить всілякої премудрості майбутніх архітекторів і зводить будинок традиційної для Львова архітектури сторічної давності.

— Ігоре Петровичу, як почуваєтеся
у новій іпостасі?
— Коли прокинувся наступного дня
після захисту, то відчув, що тягаря на
шиї вже нема…(усміхається). Однак
від того факту в моєму житті нічого
не змінилося, все йде звичною ходою.
— Не шкодуєте, що не зробили це раніше?
— Звичайно, можна було зробити
дисертацію скоріше, однак ці роки
я теж не змарнував: 15 років завідував
кафедрою, яку прийняв у занедбаному стані. Дуже багато енергії пішло
на те, щоб вивести її на сьогоднішній
рівень. Відтак ми кілька разів привозили із всеукраїнських оглядів-конкурсів відразу по два гран-прі (по
одному часто траплялося). Я не знаю
жодної кафедри в Україні, яка завоювала б такі призи одночасно. Завжди
маємо багато абітурієнтів, студентів
та іноземців, які хочуть вчитися саме
у нас. Тішуся, що наші випускники
стали основою нашої кафедри і їх
запрошують на викладацьку роботу
інші кафедри. Нам вдалося вперше
в Україні серед архітектурних спеціальностей запровадити на старших
курсах предмет за вибором студента. До того ж я архітектор-практик
і без проектування не уявляю свого
життя. Ще одним гальмом у написанні дисертації було спорудження
власного будинку з проектною майстернею (в мене стовідсоткова архітектурна сім’я: дружина, син, донька,
невістка і я — архітектори).
— Якими хотіли б бачити своїх студентів?
— Хотілося б, щоб наші випускники
були готові до реальної практичної
роботи. З одного боку, вони повин
ні вміти фахово виконувати робочі
креслення, з іншого — системно
і креативно мислити. Дещо ми для
цього зробили: запровадили цілий
напрям проектування інтер’єру.
Мені дуже імпонує, що не перери-

ваємо з випускниками
контактів, адже вони
час від часу консультуються стосовно інноваційних рішень.
— Які важливі події свого життя можете відзначити?
— Минулого року вийшла моя монографія „Багатоквартирне житло:
тенденції еволюції“, але це тільки
половина із задуманого. У ній я висвітлив зарубіжний досвід будівництва міського багатоквартирного
житла. Сподіваюся, вона буде корисна не тільки науковцям, а й студентам, а головне — практикуючим
архітекторам. Також це перемоги
у восьми творчих конкурсах загальносоюзного і всеукраїнського рівнів. Мабуть, найбільш важлива подія
останніх років — медаль до 1025-ї
річниці хрещення Русі, яку торік
мені вручив Святіший Патріарх
Київський Філарет за проектування
християнських храмів. Ну, і введення в експлуатацію кожного великого
об’єкта, який я запроектував, — це
теж для мене значна подія.
— За Вашими проектами побудовано
багато цікавих об’єктів…
— Це півсотні однородинних будинків, навчальний корпус стоматполіклініки Львівського медуніверситету. Є кілька готелів, дві
бази відпочинку („Перлина Карпат“
у Славську в 1989 році була визнана кращим в СРСР об’єктом року),
14-й і 15-й гуртожитки (вони удостоєні премії Ради міністрів України
і згодом стали типовими для українських вишів). Також 4 церкви, ще
одна — у процесі будівництва. Однак
найулюбленіше моє заняття, від якого я справді отримую велике задоволення, не стомлююсь (можу не помітити, що нічка вже минула) — проектувати багатоквартирне житло,
особливо для людей із невеликими
статками. А коли мешканці заходять

в нову квартиру і нічого не хочуть змінювати
в її розплануванні —
це найвища оцінка
моєї роботи. Зараз на
вул. Роксолани у Львові триває будівництво
молодіжного житлового комплексу, який мені
вдалося запроектувати,
де буде реалізовано цілий ряд новацій, які вигідно відрізнятимуть
його від того, що пропонує сьогодні
ринок житла: недоступне для транспорту внутрішнє подвір’я, секційно-галерейна структура будинків,
приквартирні дворики, тераси для
мешканців верхніх поверхів, ігрові
кімнати для дітей, спортзал, підземний паркінг, офіси, нова система викидання сміття. Думаю, що через рікпівтора після вселення всі мешканці
будуть знати один одного і спільно
проводитимуть дозвілля.
— У Львові є багато „хрущовок“. Що
з ними робити?
— Цій темі буде присвячена друга
моя монографія, матеріал уже накопичено. Безумовно, найближчим
часом їх ніхто не буде зносити, бо ні
в держави, ні в людей наразі немає ресурсів на те, щоб їх замінити на нове,
комфортніше житло. Та і запасу міцності в них вистачить ще як мінімум
на 50 років, а то і більше. Тож залишається реконструкція таких мікрорайонів, і тут роботи вистачить всім:
і сивочолим професіоналам, і молодим архітекторам, і тим, що тільки
збираються вступати до університету.
— Ваші плани на майбутнє.
— Хотілося б узяти участь у розробці нових норм проектування житла,
адже теперішні дуже сковують креативних архітекторів. Давно мрію
і для Політехніки щось запроектувати: можливо, навчальний корпус або
гуртожиток чи житло для професорсько-викладацького складу. Звичайно, є ще в запасі чимало цікавих ідей
стосовно житлових будинків, які
варто було б реалізувати як у нових
об’єктах, так і у сфері реконструкції
житлових районів 60–80-х років.
Катерина ГРЕЧИН
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поради психолога

Адаптація — це норма

К

ожен, хто вчора ще був школярем, а тепер студент, вступив у новий
етап життя. Відтак доводиться звикати до нових умов, друзів,
співмешканців у гуртожитській кімнаті, педагогів, а часом навіть до
нового регіону. Які проблеми зазвичай виникають у першокурсників?
Про це розповідає доцент кафедри психології, педагогіки і соціальної
роботи Львівської політехніки Ірина Сняданко.

Опікунів не буде!
Немає значення, чи студент із міста,
чи з села — дезорієнтовані всі. Насамперед першокурсники бояться
ставити запитання. Тому часто блукають поміж корпусами, панікують,
коли не зрозуміли, що саме готувати
на семінар тощо. Натомість треба
збагнути, що викладачі ставляться
до студентів як до дорослих, тому
за ними ніхто не бігатиме, ніхто не
перепитуватиме енну кількість разів, чи ти зрозумів, що маєш зробити, ніхто не телефонуватиме, аби
нагадати важливе. Тому час ставати
дорослим, навчитися покладатися лише на себе і перейти від стану
школяра до стану студента.
Адаптаційний період проходять
усі — це норма. У цей час кожен, незалежно від характеру, певною мірою переживає тривогу, важкість,
сум. Звикання зазвичай супроводжується невеличким стресом, навіть
може виникнути депресія. Та лише
невеликий відсоток у перші місяці
хоче покинути навчання. Це здебільшого ті, хто після пар залишається
сам, бо батьки винайняли помешкання. Їм стає нудно, нецікаво. У таких
випадках треба зосередитися на меті:
„Я приїхав/приїхала сюди вчитися,
здобувати знання, а не розважатися“.
Отож, студент з одного боку
отримує свободу, коли його ніхто не
контролює, як це було досі, а з іншого — відповідальність за себе, самостійність, можливість приймати рішення, тобто ця свобода є від чогось
і для чогось.

Враження й очікування
Зазвичай перше враження один про
одного ми складаємо відразу, здебільшого за стилем одягу і манерою
поведінки. І воно є оманливим.
Більш правдиве виникає вже під час
спілкування зі самою людиною, а це
потребує часу. Вирішальна перша

сесія, бо тоді самі студенти бачать,
хто на що спроможний.
В адаптаційний період найбільше потерпають ті студенти, які забагато очікують. Тут треба пам’ятати:
що більше очікуєш, то більших
розчарувань зазнаєш. Тому краще
очікувати менше. Зазвичай ті, які
багато очікують, сподіваються, що
відразу знайдуть багато друзів, що
все враз зміниться. Зазвичай вони
намагаються кардинально розпочати нове життя, раптово порвати
контакти з давніми друзями. Інші ж
категорично не хочуть нових стосунків і лише чекають вихідних, щоб
поїхати додому, до шкільних друзів.
Ні першого, ні другого робити не
варто. Це крайнощі.
Цього року до нас на навчання
вступили мешканці східних областей, переважно російськомовні,
також із певними очікуваннями…
Однак їм треба не очікувати, а діяти.
Бо якщо вже обрали місце навчання
не в Харкові чи Одесі, а у Львові, то
доведеться докладати зусиль до вивчення української мови, якомога
більше говорити, не боятися бути
висміяним. А нам слід поводитися
терпляче і толерантно, взяти на себе
роль доброго і відповідального господаря. З власного досвіду знаю, що
українська мова дається важко, якщо
ти не розмовляв нею змалку.
Часто труднощі виникають у дітей із проблемних сімей, особливо
якщо вони мешкають у Львові. Такі
діти мають занижену самооцінку,
вони не впевнені в собі, не можуть
зосередитися на вивченні матеріалу,
запам’ятати. Натомість вважають
себе тупими, не здібними до науки.
Адаптаційний період — це своєрідний тригер, тобто пусковий механізм, коли самотній стає більше
самотнім, в упередженого зростає
упередженість, а надміру прив’язані
до батьків акцентують на стосунках.
Тобто проблеми, які були досі, поглиблюються.

Як цьому зарадити?
Найперше не боятися ставити запитання — і звичайні побутові, і ті,
що стосуються навчання. Кожен
має право знати вимоги викладача
і отримати від нього повний обсяг
лекцій. Якщо ж викладач лише вимагає, то студенти мають право поскаржитися. Коли зі співмешканцями в кімнаті неможливо самостійно
розв’язати конфлікт, то треба звернутися по допомогу до коменданта
чи куратора групи. У таких випадках
розселяють, а грубих порушників
виселяють із гуртожитку, скажімо,
за вживання алкоголю. На мою думку, добре, коли в кімнаті селять студентів з однієї спеціальності і серед
них є старшокурсник. Він допоможе
з конспектом, розкаже про вимоги
викладача, дасть слушну пораду.
Вкрай зрідка студента не сприймає вся група або ж він сам не сприймає нікого. Переважно від цього
потерпають люди з низькою самооцінкою і налаштовують себе на несприйняття. У таких випадках раджу
зосередитися на навчанні. У групі
цінують тих, хто вчиться. І ніколи
не намагайтеся сподобатися всім.
Зазвичай більший успіх у житті здобувають ті люди, які мають трохи
нижчу самооцінку, ніж самовпевнені. Кожному треба взяти на себе
відповідальність за себе з позиції
особистості, громадянина, представника країни, нації, мешканця
міста.
Пережити адаптацію допоможе компетентність — знати, що зі
мною відбувається, що це мине, заради чого я переживаю певні труднощі, що мені заважає і що я роблю,
щоб подолати проблеми. Якщо ж не
обійтися без допомоги, то на Театральній, у корпусі № 33, діє Центр
безкоштовної психологічної та
юридичної допомоги.
Поради записала Ірина МАРТИН
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студентськими устами

Що означає бути європейцем?
П
ропонуємо читачам добірку міркувань студентів-другокурсників (тепер вони третьокурсники Інституту інженерної механіки
та транспорту, Інституту хімії та хімічних технологій, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології — зауважте,
не гуманітаріїв) на тему „Що сьогодні означає бути європейцем?“ —
написати свої роздуми їм у кінці червня запропонував професор
кафедри соціології та соціальної роботи Володимир Піча. Адже
саме студентська молодь першою вийшла на Майдан, аби протестувати проти зміни курсу нашої держави з проєвропейського на проросійський. Саме студенти вимагали від колишнього Президента
підписати угоду про Асоціацію з ЄС. Саме вони стояли під гаслами
„Україна — це Європа“.

Твори вийшли різні: деякі більше
схожі на репліки, кілька — дослівно
„передерті“ з інтернету чужі блоги
чи реферати (очевидно, для таких
студентів європейськість легко поєднується з плагіатом та крадіжкою
інтелектуальної власності, з видаванням чужої творчості за власні
роздуми, з обдурюванням викладача
заради вищої оцінки), та є й правдиві намагання студентів поміркувати,
а що ж вони можуть відповісти на
таке запитання? Подаємо найцікавіші думки.
Вадим Давидюк (ІІМТ):
Шота Руставелі писав: „Людина, яка не шукає друзів, є ворогом
сама собі“. Ці слова великого поета
звучать як сучасна філософія євроінтеграційної політики України,
де кожен повинен усвідомити свою
європейську приналежність, тим самим зробити такий важкий перший
крок назустріч один одному.
У кожного народу є свої традиції.
Їхня історія сягає в глибину віків,
поєднує в собі уявлення про світ,
ставлення до релігії, ознаки побуту.
В останні роки ми часто звертаємося
до традицій, бо усвідомлюємо себе
частиною великого народу з багатющими надбаннями культури. Той,
хто не знає своєї культури і цурається своєї мови, не може з пошаною
ставитись і до культур інших народів. Українці — народ, який глибоко
шанує своє коріння, культуру, традиції, тому і до культурних надбань
інших народів ставиться з повагою,
розумінням, шаною.
Я усвідомлюю, що живу в Україні. Це європейська держава. Модель українського суспільства дуже
близька до європейського, хоч
і є певні відмінності. Простого ко-

піювання Європейської конституції
недостатньо, щоб наблизити Україну до Європи. Тільки співпраця,
спілкування, допитливість, готовність до змін допоможуть цьому
зближенню. В липні вперше відбувся
Місяць Литви в Україні. Це стало новим кроком уперед до нових друзів,
новим „вікном“ у Європу. Волонтери європейського вибору в партнерстві з Посольством Литовської
республіки в Україні провели День
Литви у серці України Хрещатику.
Також у межах святкування відбулися акції проєвропейських організацій та громадських рухів, низка
культурно-мистецьких, спортивних
та розважальних заходів, конкурси,
фестивалі.
Тривалий час Європа була розділена. І сьогодні ми всі разом долаємо ці перешкоди. Цього року
має набути чинності полегшений
візовий режим із Європейським
Союзом, і я сподіваюся, що цю
останню стіну між Україною та ЄС
буде подолано, кожен українець
зможе подорожувати прекрасними
місцями Європи, знаходити нових
друзів, спілкуватись, бачити світ
по-новому.
Україна і Європа — це не просто окремі клаптики на Атласі Світу,
а друзі, які дійсно мають чим поділитись, над чим спільно працювати,
щоб упевнено зустріти завтрашній
день.
Олег Гаценко (ІКТА):
Бути європейцем — це бути
вільним у правах, свободі дій та подорожувати по Європі без проблем
(митниці).
Бути людиною, яка буде цінувати
культуру, інших людей та їх думку.
Бути європейцем означає, що на

старості літ ти точно зможеш жити
достойно.
Бути європейцем — отже бути
маленькою частинкою великої
спільноти людей!
Юлія Шаркадій (ІКТА):
Кожен із нас по-своєму прагне
бути європейцем. Але насправді багато хто не усвідомлює, що означає
бути європейцем.
На мою думку, європейцями
можна називати тих людей, які освічені, культурні, виховані. Проблема
українців не в тому, що вони неосвічені, навпаки — у нас є унікальні
уми, наша проблема в культурі. Маємо величезну культурну спадщину,
маємо чимало театрів, інших установ. Однак культура українців низька. Ми паркуємось не за правилами.
Українці мають багато недешевих
машин, але не знають або часто ігнорують правила дорожнього руху.
Смітять де попало. Тому, думаю,
українцям ще далеко до європейців.
Андрій Смаль (ІКТА):
На мою думку, бути європейцями
означає жити в країні, яка процвітає,
де її президент не розкрадає державне майно. Бути європейцем — це
мати можливість забезпечити свою
сім’ю, дати їй можливість показати
весь світ. Європеєць — це людина,
яка може вільно пересуватися по
всіх країнах Євросоюзу. Це людина,
яка має можливість їздити по дорогах, набагато кращих за наші.
Олексій Борецький (ІХХТ):
Бути європейцем означає пишатися насамперед своєю країною. Європа — це не просто якесь абстрактне поняття. Це висока культура,
добре розвинута економіка, потужні вищі навчальні заклади (а якщо
в країні добре розвинута освітня
система, то країна розвиватиметься,
бо майбутнє — за молоддю!).
Ірина Мороз (ІХХТ):
Бути європейцем, на мою думку,
означає пишатися країною, в якій
живемо, і гордо казати: „я українець“.
Те, що зараз твориться в нашій
державі, дуже пригнічує мене, а вин
на у війні не Європа, а Росія. Якби
ми були в Європі, то не мали б зараз
такої біди, не ховали б наших хлопців, батьків, побратимів.
Але бути справжнім європейцем
теж нелегко. Адже потрібно почи-
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лання корупції у країні, моральні,
етичні цінності на висоті. Ми будемо жити по-європейськи, незалежно
від того, чи вступимо до Європейського Союзу.
Олег Грицишин (ІКНІ):
Що означає „бути європейцем“?
Для мене це значить, що люди, країна почнуть поступово звільнятися
від минулих травм. Бути європейцем означає почуватися упевненим
у собі, відтак — і в завтрашньому
дні. Зміни відбуватимуться не тільки в людях і їх цінностях, а й у владі,
зникне корупція.

| Світлина Тетяни Пасович

нати з себе, змінювати щось у собі,
свої погляди на життя і навколишнє середовище. Європейці виховані,
привітні, усмішки завжди на їхніх
обличчях.
Я прагну бути європейцем, я хочу
бути європейцем. Україна — це Європа.
Ілля Дяденчук (ІХХТ):
„Ми європейці! І хочемо рухатися до Європи!“ — не раз проголошували учасники Євромайдану.
На мою думку, це бачення хоча б
якихось перспектив розширення,
розвитку для себе та своїх дітей. Це
бажання змінити хоча б щось у державі. І ще, на мою думку, народ має
право попередити політиків про
те, що в майбутньому недопустимі
махінації, які відбуваються, і ми все
чудово розуміємо, які інтереси вони
переслідують.
Європейський шлях — це можливість України розвиватись як незалежній державі. Це можливість
жити справедливо. Працювати і заробляти.
Європа — це культура поведінки, толерантність, взаємодопомога, чесні правоохоронні органи,
справедливі суди, якісна медицина,
повага до приватної та державної
власності, як до своєї, чистота вулиць, якісний громадський транспорт, наявність роботи з хорошою
зарплатою та ін.
Іван Чапкайло (ІКНІ):
Європеєць — це, передовсім, людина сучасна. Це людина, яка добре
орієнтується в сучасних технологіях, добре знає проблеми сучасного
світу та володіє кількома мовами.
Україна — серце Європи. Саме
це довів Майдан, який показав нашу
демократичну і вільну європейську
сутність, де кожен поважає вибір
і життя один одного. На жаль, вона
відстає в розвитку від своїх країн-сусідів. Бути центральноєвропейцем означає жити між Сходом
і Заходом. Разом із тим, що Європа
розуміє нас, а ми — її, нам потрібні
спільні риси.
Богдан Якубський (ІКНІ):
Вступивши до університету
в 17 років, я хоч якось хотів змінити країну. Після президента-крадія,
фінансової кризи, корупції жити
хотілося краще. Тому ми вийшли
на майдани у Львові, в Києві — ми
хочемо жити в Європі. Жити поєвропейськи — це дотримання
правил, законів: починаючи від викидання сміття в смітник до подо-

Віктор Годованець (ІКНІ):
Багато людей кажуть: „Ось як
добре в Європі, у них так чисто, там
прибрано всюди“. Але люди не розуміють, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми
повинні перевиховати себе, більш
людяно ставитись до оточуючих,
поважати одне одного. Ми повинні
навчитися жити в соціумі, стати одним цілим.
Владислав Смолінчук (ІХХТ):
Насамперед бути європейцем
означає жити в цивілізованому соціумі, бути патріотом своєї держави,
робити все для того, щоб твоя країна
цвіла і розвивалась.
Я не раз був за кордоном —
у Польщі, Німеччині, Росії. Порівнювати, як люди живуть на заході
і на сході, — те саме, що порівнювати слона з мухою. Я хочу бути європейцем, працювати на свою країну, а вона щоб мене забезпечувала.
Я хочу миру на своїй землі, хочу,
щоб всюди панував порядок, і люди
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дивилися на світ по-іншому. Я українець — значить, я європеєць.
Віктор Бляховський (ІКНІ):
Для мене насамперед „бути європейцем“ означає прийняти для
себе європейські цінності, які у нашому пострадянському суспільстві
часто-густо знехтувано. Бути європейцем — це не лише жити в Європі.
Сьогодні це вектор у майбутнє, це
повернення до широкої європейської сім’ї, з якої вирвали наш народ
тоталітарні вожді колись великого
радянського союзу.
Бути європейцем сьогодні — це
бути патріотом своєї землі, бажати,
щоб наша Батьківщина піднялася
з колін на новий рівень, бути впевненим у завтрашньому дні. Я європеєць і гордий за свій вибір.
Володимир Мазуркевич (ІКНІ):
Україна — серце Європи. Цей вислів знає кожний, та не кожен замислюється, що він означає. Насамперед наша Вітчизна є європейською
країною не тому, що її територія —
центр Європи, а тому що українці
сповідують принципи свободи й незалежності, які підтримані багатьма
державами.
Андрій Кулецький (ІКНІ):
Я вважаю, що бути європейцем — це не лише належати до Європейського Союзу, а й бути зовсім
іншою людиною як інтелектуально, так і духовно. Щоб і справді
бути в цій спільноті, ми передовсім повинні змінити своє ставлення
до буденних, але водночас важливих питань і проблем: викоренити корупцію, що набрала великих
обертів, дати змогу народу чесно
і справедливо обирати своїх лідерів, дати рівні права на досягнення
будь-якої мети, щоб кожен громадянин міг вступити до вишу, знайти роботу не по знайомству тощо.
Роман Юфан (ІКНІ):
Для мене Європа асоціюється зі
свободою, зі середовищем, у якому поважають кожного, де людина
вище всього, мені імпонують їхні
моральні цінності. Для прикладу
можна взяти наших сусідів Росію та
Польщу, ставлення їхніх жителів до
нас. Я, наприклад, відчуваю більше
поваги від поляка, ніж від росіянина. Бути європейцем для мене означає, передовсім, поважати людей,
оточення у всіх проявах. Я намагаюся дотримуватись цих правил.
Думки вивчала
Тетяна ПАСОВИЧ
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громадська діяльність

„Вирій“ відкрив Мармарощину

М

іжнародний науково-пошуковий табір-експедиція „Вирій“ влітку
відкрив нові терени для своєї діяльності. Його учасники вперше побували на території Мармарощини (українські етнічні землі, які зараз знаходяться у складі Румунії).

— Це була повністю розвідувальна,
інша, цілковито нова експедиція. Раніше ми не бували на цій території,
тож уся поїздка творилася „по ходу“
силами кожного учасника і кожного
нового знайомства. Наша мандрівка
мала кілька етапів. Насамперед поїхали у Перемишль, де щороку починається таборування зі Святої літургії та
офіційного відкриття на військовому
цвинтарі, — розповіла студентка другого курсу ОКР „спеціаліст“ Інституту архітектури, співорганізатор „Вирію“ Христина Дубницька. — Після
цього побували в Пряшеві (Словаччина), це своєрідна столиця українства
на цій території. Там мали зустріч із
професором Миколою Мушинкою:
він провів нам екскурсію, бесідували на різні теми, а також оглянули
приватну бібліотеку вченого (понад
30 тис. книг), у якій є й стародруки
(мали нагоду побачити оригінал „Русалки Дністрової“). Також разом із
професором заїжджали до Свидника
у Музей української культури, де зібрано чимало експонатів, та відвідали
Галерею образотворчого мистецтва
й іконопису ім. Дезидерія Милого.
Мандруючи, молодь побувала також в Ужгороді, Хусті (оглядали давні українські дерев’яні церкви). На
території румунської Мармарощини
„вирійчани“ зустрілися зі вчителем
української мови Маріусом
Семенюком, з яким познайомилися у соцмережі, і він
радо відгукнувся та підтримав ініціативу української
молоді.
— До зустрічі з українським філологом ми підготувалися заздалегідь. Перед
поїздкою провели акцію: зібрали україномовні книжки для українців Румунії.
Нашу ідею підтримало Видавництво Старого Лева,
„Свічадо“, а також кожен із
нас приніс по декілька книжок, — зазначила моя співрозмовниця. — В рамках
цієї зустрічі, окрім розмови, екскурсії до українського

ліцею, ми обговорили чимало цікавих
ідей для дальшої співпраці з українською молоддю Румунії.
У селищі Ремети, де майже все
населення — українці, учасники табору поділилися на невеликі групи
і проводили інтерв’ю із сільськими
мешканцями. Схожі інтерв’ю робили
й по інших селах.
— Нам вдалося зібрати багато
цікавого матеріалу: давні українські
пісні, розповіді про побут, традиції
стосунків у родинах, господарство,
чим ці люди живуть зараз. Важливо, що вони відчувають себе українцями, плекають українську мову,
традиції, намагаються зберегти цю
ідентичність у сім’ях, багато дітей
вчаться в українському ліцеї, — розповіла Христина.
Незважаючи на погоду, учасники
експедиції піднялися в Роднянські
Альпи на гору Інеу (2279 м) — найвищу точку етнічної української
території. Там встановили український прапор та заспівали Гімн
України. Також побували на українсько-румунському фестивалі „Співжиття“ у буковинському містечку
Довгополе (Кимпулунг). Наступною зупинкою стало містечко Радівці, де зустрілися з головою Союзу
українців Румунії „Сучава“ Бориславом Петрущаком, який розповів про

становище українців у Румунії та запропонував співпрацювати з їхньою
молоддю. Закриття експедиції відбулося в Чернівцях у місцевому музеї народної архітектури та побуту.
На відміну від Польщі, де на більшості українських територій уже не
живуть етнічні українці, у Румунії
компактно проживають українці-автохтони. Як зауважила співорганізаторка експедиції „Вирій“, румунська
політика базується на підтримці нац
меншин, тож кожна така спільнота
має свого депутата в парламенті і,
відповідно, є кошти на церкви, на
свою общину та її потреби.
Традиційно в таборі-еспедиції, окрім студентів та викладачів
Львівської політехніки (здебільшого
з ІАРХ), були члени громадських організацій — „Пласт“, „Спадщина“,
„Молода Лемківщина“.
— Із „Вирієм“ таборувала вдруге.
Цьогоріч долучалась до організації
експедиції. Для мене це була надзвичайно цікава і всебічна можливість. Передовсім через те, що я вже
одинадцять років пластую, тож мала
нагоду випробувати свої вміння в новому руслі. Здобуваю професію реставратора, тому під час експедицій
змогла теоретичні знання втілити
на практиці, а також, що не менш
важливо, моє коріння знаходиться
на Лемківщині, тому це ще можливість відвідати рідні терени, — розповіла одна зі співорганізаторок
цьогорічного табору, студентка першого курсу ОКР „спеціаліст“ Інституту архітектури Ольга
Янів. — Досить давно
цікавлюся темою пізнання українців, які мешкають за межами сучасних
кордонів України, тож
цьогорічний табір для
мене був особливо емоційно наповнений. Із
великим захопленням та
зворушливим почуттям
спорідненості спілкувалася з тими українцями.
Тож можу сказати, що
насправді нема жодних
кордонів, якщо панує
український дух, який
ріднить словом.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 24 [2864]
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експедиція

Цікаві знахідки, нові
знайомства і чудові враження

І

з року в рік студенти, а часто й викладачі Львівської політехніки долучаються до пошукової археологічної експедиції, яку проводить Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Колегія та профком
студентів і аспірантів нашого університету радо підтримує наукову роботу й агітує молодь провести літо цікаво та корисно. Наприкінці серпня
завершилися ще одні розкопки в селі Маріямпіль, що на Івано-Франківщині. Цього літа до пошукових робіт доєдналося понад сорок учасників зі
Львова та різних міст України.

— На розкопках я побував
уже втретє, сподіваюся, що
й наступного року поїду. Як
завжди, було надзвичайно цікаво працювати, дізнаватися
щось нове від науковців, спілкуватися з давніми друзями,
які теж не вперше долучаються до експедиції, та знаходити
нових знайомих, — поділився
враженнями четвертокурсник
ІЕСК Микола Петришин. —
Обстановка в таборі була дуже
дружня, всі один одному допомагали. Ми відшукували давні
знаряддя праці, а мені вдалося
знайти кістки тварин. Цього
року наш табір розташувався
близько до річки Дністер, тож багато
купалися, засмагали. Ми жили в наметах, усі разом прокидалися, до обіду
працювали, а решта часу відпочивали,
спілкувалися, брали участь у різних
іграх. Зі мною щороку їдуть мої друзі,
щоразу „агітую“ нових людей,
Загалом експедиція тривала з 4 липня до 23 серпня. Територія розкопок
була достатньо велика і цікава на знахідки, хоч їх порівняно й не було дуже
багато. Однією з найцікавіших, яку
відкопали наприкінці експедиції, був
кам’яний скребок із чіткими контурами і зроблений так, що міг кріпитися
до дерев’яної ручки.
— Цього разу було багато студентів із різних вишів України, зокрема
вперше з Кривого Рогу. Була також
молодь із Києва, Хмельницького, Харкова, одна дівчина-переселенка з Криму. Очікували поляків, але батьки побоялися їх відпустити через ситуацію
в нашій державі. Серед учасників було
багато тих, хто вже їздив у попередні
роки, а чимало й нових, — розповів
керівник експедиції від Львівської
політехніки Володимир Шепітчак. —
Крім роботи, молодь мала ще й цікаві
екскурсії в Івано-Франківськ, Галич,
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Нещодавно в Києві видали
монографію російського історика Олександра Гогуна „Між
Гітлером і Сталіним. Українські повстанці“. Вихід книги
приурочено до Європейського
дня пам’яті жертв нацизму і сталінізму — 75-ї річниці підписання пакту Сталіна-Гітлера. Навесні цього року російське видання
монографії вилучили з торгових
мереж РФ без жодних офіційних
коментарів властей. Третє видання монографії відрізняється
від двох попередніх (російських) оформленням обкладинки: вперше використано плакат
художника УПА Ніла Хасевича,
на якому повстанець заколює
господаря палаючого Кремля.
У вересні в Торонто відбудеться прем’єра документального
фільму „Музика виживання“,
що розповідає історію легендарної капели бандуристів
у роки Другої світової війни.
Фільм зняв бандурист та голлівудський звукорежисер Орест
Сушко. На презентації фільму
будуть присутні двоє із „Хороброї сімнадцятки“: Петрусь,
якому вже 86 років, та 102-літній
бандурист Микола Лісківський.

у селище Крилос, де є музей під відкритим небом. Традиційно студенти
спілкувалися з керівником експедиції
професором Олександром Ситником.
— Розкопки я відкрила для себе
минулого літа, тож цьогоріч із нетерпінням очікувала, коли знову поїду в експедицію. Це дуже романтично — жити на природі, готувати їжу
на вогнищі і відшукувати артефакти…
Минулого року займалася розкопками
три тижні, хоч планувала лише тиждень, а цього літа в експедиції пробула
майже місяць. Маю чудові враження!
Професор Ситник розказував цікаві
історичні факти, крім цього, він привіз свої книжки, тож вільний час могли
проводити з користю, — розповіла
студентка 3 курсу ІТРЕ Дарія Жуковська. — Раніше не дуже цікавилася
історією, але розкопувати, відчувати
руками і бачити це все на власні очі —
захоплююче! Вражає, що невеличка
частинка, камінець може мати таку велику історію! Якщо буде можливість,
то наступного року обов’язково поїду
і раджу тим, хто не був у таких експедиціях, обов’язково побувати.
Наталія ПАВЛИШИН

Минулого тижня відбулося
засідання Міжвідомчого
координаційного штабу та
селекторна нарада щодо
комплексного вирішення
проблемних питань із забезпечення нагальних потреб
переселенців. Під час засідання за участю т. в.о. голови
ЛОДА Юрія Турянського обговорювали необхідні заходи
для підтримки сімей із території АР Крим та південно-східних областей України. Зараз на
Львівщині тимчасово перебуває 5301 переселенець.
1 вересня об 11.30 у Львові на
одну хвилину зупинився весь
рух. У такий спосіб львів’яни
вшанували пам’ять про жертви бомбардування 1 вересня
1939 року, коли на місто впали
перші бомби. Загалом у перший день війни від нальотів
німецької авіації у Львові
загинуло 83 і було поранено
близько 100 мешканців.
За матеріалами інформагенцій

14

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ч. 24 [2864]
4 — 10 вересня 2014

буккросинг

Читай книжки, чекаючи трамвая

В

становити книжкові шафки на зупинках громадського транспорту — не тільки
одна з цікавих форм вільного обміну книжками, а й соціальний експеримент,
який показує рівень громадянської свідомості львів’ян: що чекає на суспільну
бібліотеку — розквіт чи грабунок? Про нинішнє життя проекту, свої спостереження за незнайомими читачами та плани на завтра розповіла Анжеліка Підхомна — координатор спільноти „Літературних манелів“, учасники якої — креативні львівські студенти — у липні цього року встановили книжкові шафки на
трамвайних зупинках „Русалка Дністрова“ та „Площа Галицька“ .

— Проект „Буккросинг
на зупинках громадського
транспорту Львова“ став
можливим завдяки конкурсу Lviv YoungProject, який
стартував у листопаді минулого року в межах програми
стажування Львівської міської ради „Перший кар’єрний
крок“. За правилами програми ми запропонували
ідею, а працівники ЛМР
підказали, яким чином краще її реалізувати. Наша команда — це студенти ЛНУ
імені Івана Франка — Леся
Лютенко, Марія Шинкарук,
Оля Перетяткевич, Роман
Чихарівський і я (Львівський державний університет внутрішніх справ).
Серед нас — майбутні філологи, юристи та біологи, які
рік тому навіть не зналися
між собою, — починає свою
розповідь дівчина.
Звичайно, львівська молодь не змогла лишитися
осторонь Революції Гідності, тож робота затяглася. Зі
середини квітня в антикафе
CoMMuna та інтернет-кафе
„Медея“ кожен охочий міг
долучитися до створення
громадської бібліотеки,
поклавши свої книги в спеціально встановлені для
цього ящики. За власний

кошт запроектувати, виготовити та встановити на
зупинках оригінальні меблі
з кодовими замками зголосилася фірма Unique. Коди
можна дізнатися на сторінках „Літературних манелів“
у Фейсбуці та Вконтакті.
Підписники проекту в соцмережах без спеціального
заклику надіслали кошти на
матеріали для виготовлення шафок.
— Ми назбирали понад 300 книг. Були люди,
які приносили цілі домашні
бібліотеки. Один хлопчина
віддав 150 книжок, газета
„День“ переслала 15 своїх
фотоальманахів, 20 книг
передало „Видавництво Старого Лева“. Цю літературу,
наклеївши на неї спеціальні наліпки, ми розмістили
у шафках. А через чотири
дні вміст книг там повністю
змінився, хоч полички залишалися заповненими. Тобто
люди підхопили нашу ініціативу. Не думайте, що буккросинг — забава тільки для
молоді: багато львів’ян старшого віку також приходять
по книги і приносять свої.
Ми закликаємо обмінюватися літературою різних жанрів, різними мовами. Комусь
потрібен підручник, а хтось

хоче перечитати класику.
Головне, аби зміст книг не
був відверто дискримінаційний. Було б добре, якби
на поличках залишали також журнали, бо часом людям не хочеться брати книгу
з собою, потім думати, як її
повернути. А ось ілюстровані науково-просвітницькі чи
політичні видання вони б із
радістю погортали, доки чекають на свій транспорт, —
каже Анжеліка.
Через два місяці, відколи стоять шафки, організатори можуть зробити перші
висновки. Наприклад, що
перша хвиля захоплення
буккросингом на зупинках
громадського транспорту
у Львові минула. У переддень осені книжкові полиці
там майже спорожніли, бо
в другій половині літа молодь роз’їхалася з міста, а,
оскільки код замка доволі
простий, до книжок добралися зловмисники й почали
перепродувати їх або здавати на макулатуру. Проте
молоді книголюби не думають здаватися!
— Будь-який вуличний
проект — це завжди ризик.
Тішить, що львів’яни та
гості міста не перестають
приносити книги, активно обговорюють проект
на сторінці нашої спільноти „Літературні манелі“. Найближчим часом ми
повідомимо там про нові
коди до замків. Другу хвилю активізації буккросингу на зупинках почнемо
з розфарбування шафок.
Художник придумав такі
малюнки, до створення
яких зможуть долучитися
всі охочі. Буде мистецький

флешмоб для читачів. Встановлювати шафки у всіх
районах Львова, як планували на початку, наразі не
будемо. Ідея має прижитися хоча б у центрі. В Європі
стоять старенькі шафки,
в них — старенькі книги,
які промандрували багато
років, їх прочитали сотні
людей. Вірю, що і в нас так
буде. Восени ми хочемо запросити до співпраці більше львівських видавництв,
під час „Форуму видавців“
валізу для книг розмістимо
у Палаці мистецтв, — ділиться планами співрозмовниця.
До „зупинкового“ буккросингу долучаються
не тільки львів’яни: є там
книжки, підписані гостями з Луцька, Тернополя,
Нововолинська та ІваноФранківська, де найближчими тижнями з’явиться
подібна суспільна бібліотека. Спочатку організатори реєстрували літературу
на всеукраїнському сайті
bookcrossing.net.ua, клеїли на
них наліпки з реєстраційними номерами. Так само
можуть робити всі, хто кладе до шафки свої книги.
— Читачі нашого буккросингу часто пишуть на
обкладинках своїх книжок
побажання майбутнім читачам, вказують, де придбали
книжку і чому вона особлива. Або дякують і бажають
щастя організаторам. Читаючи такі послання, ми
знаємо, що робимо добру
справу і працюємо ще енергійніше, — посміхається
Анжеліка.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ

ч. 24 [2864]
4 — 10 вересня 2014

Щоб Львів став містом,
у якому цікаво жити

У

Національному музеї ім. А. Шептицького відбулися перші громадські обговорення Стратегії розвитку культури Львова. Представники міської влади, мистецьких культурних кіл, громадські
організації та активісти продовжують працювати над її розробкою
й намагаються зрозуміти, чи шлях, яким ідуть, правильний і веде
туди, куди слід.
до індивідуальних творчих практик, як от вишивання, і роблять це
із задоволенням.
Місія Стратегії — творити таке
місто, у якому цікаво жити і в якому найпріоритетнішою є людина.
Закорінені традиції, відкритість до
інших культур і явищ, сприятливе
до інновацій середовище, багата
візуально-просторова культурна
спадщина — усе це сильні сторони львівської культури. Її попсовість, надмірна централізація
та інституційна замкнутість, при
цьому відсутність продуктивного
діалогу влади й бізнесу, недостатня кількість системних культурноосвітніх програм і мала активність
та самоорганізація громадян —
слабкі.
Визначення показників ефективності розвитку культури і проектів,
які допоможуть досягти цілей, — це
друга половина шляху для розробників Стратегії.
Н.Я.

чари Мельпомени

Класика і далі з нами

115

театральний сезон Львівського національного
академічного театру опери та
балету ім. С. Крушельницької
відкрився. Але не в приміщенні, а перед театром — на площі
відбулась музична акція-перформанс „Борітеся — поборете!“
за участю артистів хору, балету
і симфонічного оркестру. Продовження чекаємо на театральній сцені — опери, балети, все як
завжди, а то й краще.

Акція „Борітеся — поборете!“ стала
громадською — колектив театру забажав винести своє ставлення до по-
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культурні орієнтири

Розробка Стратегії розвитку культури Львова пройшла половину
потрібних етапів — визначено
спільне бачення поняття „культура“ і загальну ціль, яку бажано
досягти, проведено соціологічні
дослідження й зустрічі у районах
із мешканцями, інвентаризовано культурні заклади й окреслено
слабкі та сильні сторони, можливості та загрози для нашої львівської культури. Зокрема, під час
опитувань львів’ян з’ясувалося, що
найбільше їм потрібні місця для
творчого дозвілля дітей, туристичні маршрути поза центром міста,
спортивні майданчики і заклади,
добре облаштовані парки і зелені
зони. Культурні заходи, вважають
аналітики Стратегії, є доволі дешеві, і їх можна відвідувати частіше,
крім того, ми ще й маємо достатньо
часу для цього, ось тільки витрачаємо його переважно на перегляд
ТБ, інколи — на церкву або читання. Хоч загалом львів’яни залучені

КУЛЬТУРА

дій в Україні, свої емоції на площу.
В основі постановки — „Кавказ“ Шевченка, але бачення ширше — сольний
склад Опери виступив в образах регіонів України, які обпікаються полум’ям
війни. Цікаві костюми, відеоряд, відкритість — театр шукає нові форми
спілкування з глядачем.
Гаслом же нового сезону буде
„Шевченко — Шекспір — музика: великі нас об’єднують“. Девіз підказали
ювілейні дати двох геніїв — українського й англійського — цьогоріч не
тільки 200 років від дня народження
Тараса Шевченка, а й 450 від дня народження Вільяма Шекспіра. Шевченка буде вшановано за допомогою

7 вересня у Винниках відбуватиметься фестиваль кримськотатарської
культури для пізнання етнографічного багатства України та підтримки традиційної культури кримських
татар. До участі у фестивалі запрошені відомі культурні та громадські
діячі, а також художники, майстри,
творчі колективи з Криму. У межах
програми фестивалю у Музеї народної архітектури та побуту „Шевченківський гай“ заплановано провести
круглий стіл за участю культурологів, громадських діячів і ЗМІ.
„Віра і війна (1914–1918 роки)“ — під
такою назвою у Львівському музеї
історії релігії відкрито виставку,
приурочену до 100-річчя початку
Першої світової війни. Експозиція
виставки — це артефакти періоду
війни на території України: особисті речі солдатів воюючих армій,
архівні матеріали, різні документи,
поштівки, фотографії, листи, газети
та ін. Автори виставки хочуть за допомогою цих речей проілюструвати
страхи й переживання, віру в Бога
й безнадію людей.
„Піккардійська терція“ вдруге за
останні півроку об’їде з концертним туром міста Сходу та Півдня
України. Травневий тур піккардійців викликав великий резонанс, тож у вересні — жовтні його
повторять „на біс“ у більшості міст
на Сході та Півдні України. Уже
21 вересня концертну програму
„Найкраще“ почують у Харкові.
За матеріалами інформагенцій

концертних програм, балету „Лілея“,
лібрето якого написане на основі поезій Кобзаря, а також великої святкової програми „Уклін Тобі, Тарасе!“.
З Шекспіра заплановано показ балетів „Гамлет“, „Ромео та Джульєтта“,
„Сон літньої ночі“, а також — відновленої й осучасненої опери Джузеппе
Верді „Отелло“.
За час відпустки у театрі проведено ремонтні роботи. Прийшла у колектив і молодь. У планах театру —
задіяти до співпраці ще й львівських
композиторів і створити сучасну
оперну школу, крім втілення проектів на великій сцені, проводити
вечори і в дзеркальній залі (у ній
мали би з’явитись і нові погруддя —
зірок балету Германа Ісупова й Наталії Слободян).
Наталя ЯЦЕНКО
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дебют

Якщо раптом прибульці
у нашому місті, але не росіяни…
Н
а полицях книгарень — ще одна новинка, цього разу для любителів фантастики. „Втрачені дні“ її автор Олександр Дмитровський, колишній політехнік (закінчив у 2007 році навчання на кафедрі прикладної лінгвістики, встиг
попрацювати журналістом, викладачем, веб-дизайнером і навіть продавцем
одягу), анонсує як першу книгу на тему постапокаліптики, події якої відбуваються саме у Львові: „ми звикли бачити Львів таким, яким він є, я ж уявив його
з іншого боку — що було б, якби… і поїхало“.

— Олександре, як би Ви своєму „дітищу“ одним невеликим абзацом зробили рекламу, тобто навіщо читачеві
„Втрачені дні“ конче купити і прочитати?
— Це книжка, події в якій
відбуваються у дуже недалекому майбутньому, можна вважати, що у сьогоденні — на Землю вторглись
інопланетяни. Загарбання
йшло по всій планеті, але
першочергово — у великих містах. І Львів не став
винятком. Головними героями є прості різні люди,
яких ми бачимо навколо
себе щодня. Вони не здаються і ведуть активну боротьбу за свою свободу.
Чому читач має купити
ту чи іншу книгу, мабуть,
не знає жоден письменник. Це прерогатива піарщиків, яких ні в мене,
ні в багатьох інших українських авторів нема і навряд чи будуть. Ця книга
для того кола молодих
прогресивних читачів віком від 18 до 30 років, які
цікавляться напрямом бойової ксенофантастики.
Вона не несе якогось титанічного навантаження
на читача, а розрахована
на відпочинок із нею.
— Що стало приводом чи
причиною для окупації?
— Загалом, багаті ресурси
Землі. Загарбник зауважив
той потенціал, якого не
помітили ми, люди. Але
про це в сюжеті прямо не
мовиться — читач може
сам допридумати, чому
вони прийшли.

— Чому Ви вирішили написати саме таку книжку,
а не іншу?
— Ще з дитячих років я зачитував до дір американську фантастику і задався
питанням, чому ж у нас
мало такої літератури,
тобто своєї, української
фантастики — динамічної,
епічної, бойової та будьякої. І ось тоді я подумав,
що можна створити такий
собі а-ля „День незалежності“, тільки без Уіла Сміта, а з простими українцями в головних ролях. Час
минув — і я таки зумів написати щось у цьому дусі.
— Під час написання що
найважче Вам давалось, які
епізоди чи діалоги, може,
якісь описи? Звідки брали
натхнення?

Натхнення не слід шукати. Просто треба кожного дня сідати за стіл
і працювати. Хоча б дві
години. Тримаючи такий
ритм, можна створювати по дві-три книги на
рік. Також важлива обстановка та атмосфера.
У письменника має бути
простий стіл для письма,
на ньому — жодного ПК
чи планшета, бо вони завжди можуть відволікти.
Бажано, щоб це було тихе
місце. Знаю, що дехто
з відомих письменників
навіть додумувавався облаштовувати свій робочий кут у підвалі, бо там
тихо і ніхто не турбує.
Я особисто міг написати
за день 20 сторінок, а потім — пауза на три дні.
Так робити недобре.

Ця книга для молодих прогресивних
читачів віком від 18 до 30 років, які
цікавляться напрямом бойової
ксенофантастики…
— Найважче в написанні роману — це деталі.
Наприклад, деяку інформацію щодо військової
техніки або зброї мені
довелося вичитувати
у спеціалізованих книгах та в інтернеті. Також
важлива під час написання книги дисципліна.
Вважаю, що письменник
повинен писати щодня,
але, зізнаюсь, мені не
вдавалось — відволікали
різноманітні проблеми,
домашня рутина, робота.

— Ваші приятелі, друзі
твір уже читали? Якщо
так, то які відгуки, що їм
сподобалось, а що, можливо, ні?
— Ні, я їм книги не пропонував, адже вони абсолютно не цікавляться
фантастикою, їм ближча
література з психології,
комп’ютерних дисциплін,
соціальна проза. Пропонувати їм книгу, лиш би
пропонувати і поставити
собі галочку… я вирішив
цього не робити.

— Ви абсолютно задоволені
власним текстом чи хотілось би ще щось у ньому вдосконалити, може, навіть
переписати?
— Звісно, що я прагну
вдосконалюватись та покращувати свій текст,
шліфувати його, змінювати стилістику написання.
Для цього потрібен час,
щоб набути необхідний досвід. Другу частину циклу
„Втрачених днів“ я пишу
з урахуванням тих помилок, з якими вже зіштовхнувся. Тому текст має
бути набагато якісніший.
— Отже, у Ваших планах
ще й інші книги, на цю ж
тему, продовження?
— Так, хочу видати другу
частину циклу, вона буде
називатися „Контроль“,
і події в ній відбуватимуться через 300 років
після вторгнення прибульців. Між іншим, я її
нещодавно закінчив.
„Контроль“ відрізняється
за жанром від „Втрачених днів“ — написаний
у кіберпанковому стилі.
Там порушені проблеми нашої залежності від
комп’ютерів та їхніх мереж. Але про це згодом…
— Маєте ще якісь мрії?
— Так, мрію, щоб в Україні запрацював закон. Один
для всіх, а не вибірково. Бо
коли працює закон, країна розвивається у всіх напрямках.
Спілкувалася
Наталя ЯЦЕНКО
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„Золота підкова“ Золочівщини

З

авітавши до Золочівського
замку, ви побачите справжню
оборонну бастіонну споруду,
з валами, гарматами, герби
власників, побуваєте в єдиному
в Україні Китайському палаці.

Оборона і палац
Щоб потрапити до замку, проходимо через відреставровану оборонну
споруду равелін. Далі — дерев’яний
місток і надбрамний корпус, де продають вхідні квитки, путівники по
замку та магнітики. Потрапивши на
подвір’я з фонтанами, скульптурами, альтанками і клумбами, подумки
переносишся у минуле. Недаремно тепер тут періодично проводять
лицарські турніри, а нещодавно
знімали кадри фільму „Гетьман“
про кохання Богдана Хмельницького до Гелени. На сьогодні у замку
збережено дві споруди — Великий
і Китайський палаци, розташовані
перпендикулярно один до одного.
На жаль, втрачені дерев’яні будинки
для охорони, комора, кухня.
Замок збудовано за італійською
системою фортифікації, вдосконаленою в Голландії. Його будівничі — найкращі архітектори і зодчі,
яких найняв впливовий шляхтич
Якоб Собеський. Будівництво завершили 1634 року. Через 38 років замок
взяли в облогу турки і зруйнували,
та все ж не потрапили на територію, адже тут була особлива система
водного захисту — підняли шлюзи,
і вода затопила все навколо. Відбудовували замок полонені воїни.

Замкове кохання

| Світлина Ірини Мартин

Найвідомішим власником замку був
Ян ІІІ Собеський, король Речі Посполитої. З 1696 року
споруда слугувала для
нього королівською
резиденцією. На честь
своєї коханої Марії
Казимири він називав
себе пустельником золочівських лісів. Це
недаремно, адже його
дружину-француженку
не сприймала польська
знать, тому вона часто
усамітнювалася в цьому
замку. Саме Марія Казимира, коли була мода

на все східне, ініціювала будівництво Китайського палацу. Зараз тут
близько 250 експонатів шумерської,
китайської, єгипетської, японської,
перської культур.
Собеські володіли замком упродовж п’яти поколінь. Внучка короля
Марія Кароліна де Буяно, не маючи
нащадків, продала замок Михайлові
Радзивілу. Проте Радзивіли почали
здавати приміщення в оренду. Одним із орендаторів був Лука Комарницький, який відреставрував
замок, а його син Олександр зібрав
тут рідкісну колекцію рослин з усього світу.

Шпиталь, катівня,
училище…
Із 1868 року замок зайняли австрійські війська і переробили під
шпиталь. Згодом тут була казарма,
а 82 роки, з 1872-го до 1954-го — австрійська, польська, енкавеесівська,
німецька, радянська в’язниця.
— У той час вікна замурували до
певного рівня, щоб вони були високі і невеликі, а територію обгородили колючим дротом, — розповідає
екскурсовод Вероніка. — Найтрагічніший час в історії замку — червень 1941-го, коли енкавеесівці позвірячому закатували 649 людей.
Катівня була в надбрамному корпусі. Нині фотографії загиблих, яких
вдалося ексгумувати, відвідувачі
музею можуть побачити в одній із
кімнат замку.
Після тюрми у Золочівському
замку 32 роки було профтехучилище, де готували трактористів.
Нині важко уявити, що в Китайському палаці діяли майстерні.
Лише з 1986-го розпочався період
23-річної реставрації.

Замок сьогодні
На подвір’ї, праворуч від входу, —
два камені з Новосілок. На одному
зашифровані не зчитані досі написи готичного шрифту. Фахівці
вважають, що так лицарі-тамплієри зашифрували, де саме на наших
землях заховані скарби. На другому камені з діркою посередині зображені два переплетені між собою
вінки — терновий та квітковий. На
ньому загадують бажання — матеріальне чи духовне, покрутивши тричі в дірці пальцем вліво чи
вправо.
У Великому палаці на першому поверсі знайомимося з історією
споруди в різні часи. На другому
представлені інтер’єри періоду історизму та псевдостилі XIX століття. Палац поділявся на дві частини — дорослу і дитячу. Кожна,
відповідно, мала жіночу і чоловічу.
Кімнати короля і королеви — це
спальня, гардеробна і кабінет, а дитячі — спальня і гардеробна. Посередині — зала, де трапезував король
і приймав поважних гостей. На стінах було багато картин на біблійну
і міфологічну тематику. Кожен мав
персональний туалет із виведеною
у землю каналізацією, тимчасом як
у Європі ходили на горшки і їх вміст
виливали через вікно.
За час реставрації кількість експонатів зросла від 11 до 60 тисяч.
Одна з експозицій знайомить нас
із цеглинами-пальчатками з відбитками лап королевих домашніх
улюбленців кота і собаки, а також
жіночої руки, ймовірно, Марії Казимири. Палац має кілька частин,
розділених порогами. В одній із
вітрин — репринтне видання „Русалки Дністрової“ 1837 року. Привертає увагу велика
картина на всю стіну
„Битва під Парканами“ італійського
художника XVII ст.
М. Альтамонте.
Природно, що
власники замку вносили в нього зміни.
Та найважливіше, що
вдалося відтворити
дух тогочасної королівської епохи.
Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
9. Всесвітня система об’єднаних комп’ю
терних мереж. 10. Найбільша змія родини
удавових з Південної Америки. 11. Одиничний вектор. 12. Річка забуття в Аїді.
13. Давньогрецька назва Дунаю. 15. Литовська назва річки Німан. 17. Порода декоративних собак. 19. Особа, яку нагородили орденом. 21. Чорноморський дельфін.
24. Привласнення авторства на чужий твір
літератури, мистецтва, на технічний винахід. 25. Проміжок часу, спеціально відведений для відпочинку від роботи, навчання,
засідання. 26. Стайні цього елідського володаря Геракл очистив за один день. 27. Великий колектив музикантів, який спільно
виконує музичні твори. 29. Український
політичний діяч, голова Проводу ОУН.
31. Місто, в якому жила відьма КвіткиОснов’яненка. 33. Музичний інструмент,
різновид фортепіано. 35. Зародок тварини,
людини. 36. Допоміжна фортифікаційна
споруда трикутної форми, розташована
перед огорожею фортеці між двома бастіонами. 39. Батько невістки. 40. Ансамбль із трьох музикантів. 41. Порода
декоративних мініатюрних собак. 42. Українська письменниця, авторка історичного роману у віршах „Маруся
Чурай“. 43. Мисливська рушниця для стрільби дробом.
Вертикально:
1. Етнічна група, що живе в чужій країні як національна меншина. 2. Богиня Місяця у давніх греків. 3. Титул
принцес в Іспанії. 4. Сильна буря, вітер на морі. 5. Український вчений у галузі зварювання та мостобудування.
6. Антична зброя для кидання важкого каміння. 7. Частина яйця. 8. Ступінь нижчий від магістра. 14. Договір
на підставі взаємних уступок. 16. Роздільник продукту

Відповіді на сканворд,
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Декан запитує абітурієнта: "Чому ви вирішили вступити в цей ВНЗ
і на цей факультет?" —
"Що за дивне запитання,
тату?"

на фракції. 18. Поклін дівчини з коротким присіданням.
20. Спеціаліст із вирощування рослин. 22. Підвищення у
церкві навпроти престолу, з якого виголошують казання
та читають Євангеліє. 23. Недоумкувата людина, дурень.
28. Стислий письмовий виклад лекції, промови. 30. Дружина Орфея, за якою він спускався в Аїд. 31. Перегони
на мікролітражних автомобілях. 32. Місце поховання
видатних людей. 34. Сукупність знань, отриманих внаслідок систематичного навчання. 35. Завершальна частина
літературного твору, в якій коротко розповідається про
дальшу долю основних персонажів. 37. Сильний круговий
рух вітру. 38. Легковий автомобіль з відкидним верхом.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
4.09.1985 — помер у концтаборі на Уралі талановитий український поет i правозахисник
Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верховної Ради України підняли
національний синьо-жовтий
прапор.
5.09.1947 — народився Валентин Гордійчук, український
художник-ілюстратор.
6.09.1897 — народився Іван
Микитенко, український письменник.
7.09.1875 — народився Олександр Мурашко, український
живописець, педагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські
емігранти прибули в Канаду.

7.09.1905 — народився Олекса Стороженко, український
письменник.
7.09.1923 — створено Міжнародну організацію кримінальної поліції Інтерпол).
7.09.1984 — помер Патріарх
УГКЦ кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу
Установчий з’їзд Народного
руху України.
8.09.1894 —помер Герман
Гельмгольц, німецький фізик
і фізіолог, який розробив термодинамічну теорію хімічних
процесів, заклав основи теорії
вихрового руху рідин.
8.09.1898 — народилася Наталя Ужвій, талановита українська актриса.

9.09.1769 — народився Іван
Котляревський, український
письменник, перший класик
нової української літератури,
автор славнозвісної „Енеїди“.
9.09.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український композитор, письменник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис
Грінченко, український мовознавець-лексикограф і письменник.
10.09.1894 — народився Олександр Довженко, український
режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав
Людкевич, український композитор, музикознавець, автор
кантати-симфонії „Кавказ“,
кантати „Заповіт“.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
4 вересня — „Орфей і Еврідіка“ (опера).
18.00.
5 вересня — „Лілея“ (балет). 18.00.
6 вересня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
7 вересня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет). 12.00,
„Сільська честь“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
7 вересня — „Назар Стодоля“. 18.00.
9 вересня — „Криза“. 18.00.
10 вересня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
6 вересня — „Забави для Фауста“. 19.00.
7 вересня — „Апокрифи“. 19.00.

Львівський
драматичний театр
ім. Лесі Українки
6 вересня — „DIVKA“. 19.00.
7 вересня — „Вінні-Пух та всі-всі-всі“. 12.00,
„Лісова пісня“. 19.00.

Перший український
театр для дітей
та юнацтва
7 вересня — „Beautiful Карпати“. 12.00.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру (до 30 слів) —
70,00 грн.;
• комерційного характеру (понад 60
слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33, http: //www.audytoriya.lviv.ua,
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Колектив кафедри фізики Інституту
математики та фундаментальних наук
Національного університету „Львівська політехніка“ сумує з приводу передчасної смерті доцента кафедри
Юрія Михайловича Білинського,
який відійшов від нас у вічність на 63
році життя.
Висловлюємо щире співчуття рідним
та близьким.

Колектив Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щирі співчуття провідному спеціалісту відділу
фінансових розрахунків інституту
Тетяні Юріївні Осадчук та її родині
з приводу тяжкої втрати — смерті
батька
Юрія Семеновича Токаря.
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Фонд св. Володимира
запрошує на курси
екскурсоводів
Набираємо групу на осінь 2014 р.
Початок занять з вересня.
Тривалість навчання — 4 місяці.
Навчальна програма — 96 годин. Теоретичні заняття — два
рази на тиждень: вівторок і четвер (з 18 до 19.30); навчальні екскурсії вулицями міста — у вихідні дні.
Слухачі курсів вивчають вісім
предметів із всебічною інформацією про Львів. Викладачі
курсів — відомі львівські науковці-краєзнавці.
Курси ліцензовані.
Запис триває.
Тел. для довідок:
(032) 243-27-12;
(067) 374-90-20; (096) 390-79-03.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Демчишин Олени Анатоліївни;
студентський квиток № 08402323, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Петаха Сергія Степановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Поріцького Юрія Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Цірука Василя Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Проценка Олексія Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Куця Михайла Миколайовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Сач Олександри Григорівни.
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Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,30 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
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політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
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