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Як закоханим зберегти свої почуття?
Він, святий Валентин, як
і Миколай, 14 лютого приносить подарунки. І не тільки
чемним. А потім приходить
(або не приходить) вона —
любов. Бо закоханість — це
лише прелюдія, перша октава у симфонії кохання. Всі
наступні ноти залежать від
уміння цінувати іншу людину,
відчувати й прагнути осягнути її справжню, без маски,
і — прийняти. Не хотіти переробити під свої ідеалістичні
мірки, але бажати смакувати
пригоду життя разом, розвиватись — теж разом, бути
чесним із собою і з нею, не
боятись власної вразливості,
але проявляти делікатність
щодо ранимості того, хто волею випадку (а передовсім —
закономірності, бо випадковостей таки не буває) опинився на якийсь час поруч.
Закоханість, навіть якщо не
взаємна, вважається тим станом, який варто переживати.
Хоч, з другого боку, незакоханий здатен побачити в ній
і негативи-перестороги. Так
Юрій Галятовський, студент
другого курсу ІНЕМ, не закохувався, але „коли ж мої друзі
закохуються, то я перестаю
їх бачити, коли телефоную,
то не можуть зі мною довго
розмовляти, бо кажуть, що
зайняті“… Тож нічого доброго в закоханості він наразі не
бачить, бо вважає, що закоханий хлопець легко потрапляє
під каблук дівчини.
Тим же, хто опинився у полоні
закоханості і почувається
в ньому щасливим, не завадить знати: оригінальні
подарунки — в інтернеті до
Дня св. Валентина пропонують
купити навіть білого африканського їжака Рафаелло, не
кажучи вже про розмаїття ідей
з сердечками й записками на
кшталт „Я тебе люблю, тому
що…“ — це ще не все. Велике
чудо насправді складається
з дрібниць: щоденної підтримки, теплої усмішки, чуйності
загалом. І — жодної політики.
Бо де починається торг„хто
кому скільки“, там святий
Валентин стає безсилий.

Надія Дудик, випускниця Інституту архітектури:

„Я вірю в долю“
Я згідна з Беґбедером, що „Кохання триває три роки“, а далі
стосунки переходять у більш спокійне русло, у прив’язаність.
Бажання і вміння підтримувати вогонь усередині пари компенсує брак романтики. А, взагалі, працюй чи не працюй над
взаєминами, якщо це таки твоя людина, то вони збережуться — я вірю в долю. Хоч, з другого боку, потрібно старатися
дослухатися до коханого, миритися. Якщо не вдалося зберегти кохання, то
люди самокритичні шукають причину в собі, егоїсти — в інших. У збереженні
взаємин найважливіше — боротьба зі собою. От я завжди борюся з внутрішнім
конфліктом — бути слабкою, а демонструвати, що сильна.
Андрій Дуленчук, студент першого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Відвертість, терпіння і взаємоповага“
Між закоханими має бути абсолютна відвертість і взаємоповага. Є більш закриті люди — інтроверти, але не треба змінювати навіть їх, а щиро любити, виявляти терпіння, старатися розкривати всі позитивні риси того, кого кохаєш. Ми
як представники технічного роду діяльності маємо непогані
аналітичні здібності, але щоб передбачити, якою буде людина у стосунках,
яким надалі буде ваше спілкування, цього недостатньо — ще треба мати хороші
знання з психології. Людина як загадка, читаєш її як книжку. У стані закоханості найприємнішим є відчуття, що ти комусь потрібен і хтось готовий примножити твоє щастя і забрати частину твого суму. Я не є прихильником свята
Валентина, бо не потрібно виділяти один день у році, щоб робити приємне
один одному — таким має бути кожен день.
Тарас Дольний, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Спільно залагоджувати непорозуміння“
Щоб підтримувати стан закоханості, треба показувати своє
добре ставлення до коханої і у вчинках, і у словах. При непорозуміннях — шукати спільне вирішення їх у спокійній
обстановці, без емоцій. Треба частіше бачитись, бути одне
з одним на зв’язку. Запорукою довготривалості кохання є людина, яка тобі ідеально підходить на всіх рівнях. День Валентина — звичайний
день, коли ж буде кохана, то робитиму їй оригінальні подарунки.
Оксана Ясницька й Роксолана Бакай, студентки
першого курсу Інституту права та психології:

„Шукати компроміси“
О. Я: Ще жодного разу не закохувалась, але гадаю, що збереження світлих почуттів залежить
від обох закоханих, від довіри один одному.
У конфліктах варто шукати компроміси. День
Валентина — це свято, яке заряджає енергетично на позитив.
Р. Б.: Після згасання пристрасті треба підтримувати повагу, любов. Кохання
з першого погляду оманливе, необхідний час для вивчення людини. Святкувати чи не святкувати День Валентина — це справа кожного.
Міркувала та опитувала Наталя ЯЦЕНКО
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Другий семестр вступив у свої права

П

ісля довгої, затяжної „осені“ у лютому прийшла зима
і нарешті завершилися зимові
вакації у студентів — 9 лютого
розпочалася зимова сесія, яка
тиватиме  до 21 лютого.

Відтак із 23 лютого в усіх 64-х напрямах бакалаврату у свої законні
права вступає другий семестр. Ті ж
студенти, які матимуть проблеми
з іспитами, зможуть вирішити їх під

час навчання — з 23 лютого до 1 березня, саме стільки триватиме комісійний тиждень.
Оскільки семестр складається із
16 навчальних тижнів, то після кожного восьмого тижня, перед сесіями, бакалаврів чекає нефіксований
модульний контроль. Перший —
із 20 квітня, другий — з 8 червня.
У другому семестрі студенти навчатимуться до 14 червня. З 15 червня

знову два тижні триватиме весняна
сесія. Канікули — з 30 червня.
У спеціалістів і магістрів модульних контролів нема. Навчання і сесія для них проходитиме за тим же
графіком, що й у бакалаврів. Ті спеціалісти і магістри, які навчаються
тільки рік, матимуть лише зимову
сесію. Захисти дипломних проектів
і магістерських робіт у них розпочинаються з 22 червня.
Катерина ГРЕЧИН

до сесії готові

же за тиждень до іспитів
у Політехніці помітно пожвавився студентський рух: молодь
можна було побачити на подвір’ї
університету, в коридорах,
аудиторіях. Студенти активно
спілкувалися між собою, ділилися враженнями від відпочинку,
дискутували з викладачами,
позбувалися своїх „хвостів“.

Коли в останній тиждень канікул завітала до Інституту хімії та хімічних
технологій, щоб довідатися, як тут
готуються до сесії, то зустріла професорів — директора Йосипа Ятчишина, деканів базової вищої освіти
Володимира Гуменецького та повної
вищої освіти — завідувача кафедри
хімічної інженерії Володимира Атаманюка.
— Я впевнений, що ті студенти,
які прийшли до нас не за дипломом,
а знаннями, мали час і посвяткувати,
і добре підготуватися до сесії, — говорить Йосип Йосипович. — Тим
паче, що чимало студентів вже мають екзаменаційні оцінки за результатами модулів. На сесію прийдуть
лише ті, хто хоче, щоб оцінка була
вища, а знання — кращі. Розумні
студенти часу не гаяли: готувалися
і до іспитів, і до дипломних проектів.
— А ми перед канікулами видали
студентам-бакалаврам теми дипломних проектів, тому вони часто приходили до нас на консультацію, —
додає Володимир Гуменецький. —
У червні вони захищатимуть їх, тож
уже якусь частину встигли зробити
під час канікул.

| Світлина Катерини Гречин

Розумні студенти часу не гаяли
В

Володимир Атаманюк відзначає,
що на його кафедру приходять студенти, які не вклалися у графік здачі
лабораторних робіт. Є чимало таких,
які консультуються з викладачами стосовно свого курсового проектування.
Має добрі передчуття стосовно
сесії й завідувач кафедри технології
біологічно активних сполук, фармації та біотехнології професор Володимир Новіков.
— Знаю, що дехто з наших студентів під час канікул регулярно ходив
до репетиторів, бо хоче досконаліше
знати свій фах, — каже Володимир
Павлович. — Вважаю, що сесію студенти складуть краще, ніж торік, бо
мали багато часу на підготовку. Хоча
це насамперед залежить від них самих.
На кафедрі зібралося кілька дів
чат, які прийшли до доцента Ірини
Губицької на консультацію з курсу
„Фармакогнозія“ (на світлині), бо хочуть краще опрацювати свої курсові.
Дехто вже готовий до захисту, і ви-

кладачка може попередньо їх заслухати. На її думку, ці дівчата — найкращі студентки, які раціонально
використовують час. Вони рівномірно розподіляють свої сили і, мабуть,
вже скучили за своєю альма-матер…
Доцент Леся Журахівська, яка
теж була в цей день на кафедрі (викладачі приходять почергово, бо
приміщення університету в канікулярний період не опалювали), вважає, що ці студентки хочуть вчитися
в магістратурі, тому переживають за
кожну соту бала. Вона сподівається,
що дані курсових дівчата використають у магістерських роботах.
Катерина ГРЕЧИН
На обкладинці:
Студенти ІАРХ Назар Стефанюк
(гр. АР-401), Олексій Філіпович та Тарас
Лисий (гр. АР-403) свої відмінні оцінки
з технології архітектурного процесу
отримали за результатами модулів.
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У Львові буде освітній кластер

21

січня у Львівській міській раді відбулося перше
засідання ініціативної групи, яка працюватиме
над створенням нового кластера — освітнього. За
круглим столом представники вищих навчальних
закладів міста, місцевої влади, громадських та студентських організацій підтримали ідею об’єднатися
заради вирішення існуючих проблем та втілення
загальноміських освітніх проектів.

Як виникла ідея

Пропозицій багато

Ініціатива створити новий
кластер виникла у середовищі аналітичного центру
„Інститут міста“, який діє
при ЛМР. Вперше пропозиція активізувати співпрацю львівських освітян
пролунала там наприкінці минулого року під час
обговорення Стратегії
конкурентоспроможності
Львова та її перспективних
напрямків на найближчі 5 років. Відтак 21 січня
Олександр Кобзарев, директор Інституту міста,
презентував цей документ
присутнім на першому засіданні ініціативної групи
освітнього кластера. У ньому взяли участь: представники Львівської політехніки — Дмитро Федасюк,
Микола Медиковський
та Олександр Захар’яш,
УКУ — Тарас Добко, Павло
Хобзей і Ярослав Притула,
ЛНУ ім. І. Франка — Марія Зубрицька, Львівської
національної академії
мистецтв — Василь Косів,
Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти — Роман Шиян, школи Святої
Софії — Оксана Кочерган
та Ірина Дмитерко, ГМ
„Опора“ Ольга Стрелюк,
студентський мер Львова Євген Филипець, засновник та куратор „Вуличного університету“ Тарас Прокопишин, а також
директор департаменту гуманітарної політики ЛМР
Галина Слічна та в. о. керівника управління освіти
ЛМР Зоряна Довганик.

— Усі присутні підтримали ідею Інституту міста.
Ознайомившись із досвідом становлення ІТ-кластера та запропонованою
Стратегією Львова, ми
всі спробували окреслити деякі короткострокові
та довгострокові освітні
проекти, які б сформували
імідж Львова як освітнього
міста, — розповідає проректор Львівської політехніки Дмитро Федасюк. —
Ідей, які можуть лягти
в основу стратегії майбутнього освітнього кластера,
було багато. Серед тих, які
найбільше запам’яталися:
спільні грантові програми,
які могли б спільно виконувати львівські виші; загальноміський курс на покращення знань іноземних
мов (всі зійшлися на думці, що у Львові давно пора
створити мовний центр,
який мав би всі ліцензії,
щоб проводити тести на
зразок ТОEFL та видавати
сертифікати міжнародного
зразка). Також були пропозиції підвищити внутрішню мобільність студентів,
створити єдине навчальне
середовище з доступними
для всіх електронними підручниками й посібниками,
започаткувати навчальні
онлайн-курси, активніше
сприяти працевлаштуванню студентів. Є ідея створити в місті сучасний інтерактивний дитячий центр
науки. Всі розуміють і те,
що, аби сформувати імідж
Львова як міста науки та
привабити абітурієнтів зі

всієї країни та з-за кордону, маємо спільно побороти корупцію в освіті. Для
постійного онлайн-спілкування Інститут міста
створив спеціальну електронну мережу, а особисті
зустрічі відбуватимуться
раз на місяць. Політехніка в освітньому кластері
Львова має всі шанси посісти лідерські позиції.
Думаю, що найактивнішими тут будуть 3 університети — наш, ЛНУ
ім. І. Франка та УКУ. Але
все ще в майбутньому, бо
якщо враховувати досвіт
ІТ-кластера, створення
подібної структури займає
багато часу й потребує коштів. Пригадую, основний
пакет документів ІТ-кластера формували більше
року. Зі збільшенням кількості компаній-членів
(зараз їх більше 30, а на
початку не було й десятка)
представники сфери ІТ вибудували певну структуру,
розширили плани тощо.
Зрозуміло, що вони можуть тепер багато зробити
вже за самі внески. Я впевнений, що за співпраці
влади, освіти й бізнесу нам
також вдасться створити
потужну дієздатну структуру. Освітня галузь якраз
потребує такої всебічної
співпраці.

Студенти „в курсі“
За словами нинішнього
студентського мера Льво-

ва Євгена Филипця, про
статут та організаційний
устрій освітнього кластера
ще не йшлося. Хлопець переконаний, що думку молоді в нашому місті сприймають серйозно, тому сподівається, що її врахують
і при формуванні стратегії
галузевого об’єднання.
— Це добре, що представників студентства
відразу залучили до формування кластера. Освітні
проекти маємо ініціювати і втілювати всі разом,
бо тому, що „спускають
згори“, молодь схильна
опиратися. До наступної
зустрічі кожен із нас має
запропонувати 3 освітні
проекти, які вважає пріоритетними для міста. Від
імені Студентської ради
ми пропонуємо, насамперед, активізувати боротьбу з корупцією в освіті,
зосередитися на питаннях
студентського працевлаштування й профорієнтації.
Також нам важливо, щоб
львів’яни мали якнайшир
ші можливості вивчати
іноземні мови, — каже
студентський мер Євген
Филипець.
Крім ІТ-кластера, у
Львові впродовж кількох
років успішно розвивається кластер туризму. Наразі
йде мова про налагодження аналогічної співпраці
представників легкої промисловості та поліграфії.
Анна ГЕРИЧ
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5

з перших уст

Інженерна наука має
на себе заробляти

І

нститут комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології нещодавно очолив професор кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації Микола
Микийчук. З ним розмовляємо про майбутнє інституту, плани і завдання на найближчі роки.

— Миколо Миколайовичу,
Ви очолили інститут у час
перемін…
— Будь-які зміни, окрім
певних незручностей, дають і позитивні результати, адже питання реформування вищої освіти назріло вже давно. Хотілося б,
щоб Львівська політехніка
була в тій справі флагманом. Завдання моєї команди — поліпшити якість
навчання і освіти загалом
через практичну складову,
створивши всі умови для
професійного зростання студента. Передовсім
за рахунок інноваційних
технологій, адже готуємо
фахівців у сфері інформаційних технологій, захисту
інформації, метрології та
вимірювальної техніки,
сертифікації, спеціалізованих комп’ютерних систем.
Викладачі теж повинні
подбати про рівень своєї практичної підготовки.
Плануємо продовжити
комплексні наукові дослідження разом із іншими інститутами, впроваджувати результати досліджень
у практику, адже в умовах
реформування економіки
України наші фахівці користуватимуться зростаючим
попитом.
— А які зміни чекають на
навчальний процес?
— Згідно з вимогами Закону „Про вищу освіту“ —
зменшення навчального
навантаження на студента, яке зводитиметься до
двох-трьох пар на день.
Очевидно, що решта часу
має бути присвячена науковій роботі. Тож необ-

хідно піднімати рівень
наукової діяльності, активніше залучати до неї
студентів. У мене є гарний
студентський досвід: коли
я працював у студентському проектно-конструкторському бюро (СПКБ),
студентів уже з другого
курсу залучали до реальної
практичної роботи, за яку
платили гроші. Нам варто
нині скористатися тим досвідом.
— Яким бачите майбутнє
свого інституту?
— У нас є орган сертифікації „ЛьвівПОЛІСЕРТ“,
який оцінює відповідність
продукції та послуг, у його
складі створюємо лабораторію з калібрувальних засобів обліку енергоносіїв
(тепла, води) і випробувальну лабораторію джерел альтернативної енергетики (сонячних колекторів, сонячних батарей) та
їх атестації. На кафедрах
інформаційно-вимірювальних технологій і метрології, стандартизації
та сертифікації маємо дві
лабораторії математичного пакету LabVIEW. На
кафедрі комп’ютеризованих систем автоматики
створюємо лабораторії
„Кіберфізичні системи
керування автомобілем“
та „Програмного забезпечення функціонування
автомобільних двигунів“.
Лабораторія „Криптографічні заходи захисту інформації“ функціонуватиме на базі кафедри безпеки
інформаційних технологій. З початку нового навчального року студенти

зможуть проводити там
реальні науково-дослідні
роботи. Ширше запроваджуватимемо в навчальний процес сучасні інформаційні технології,
елементи дистанційного
навчання, інтегруємо навчальний процес у різні галузі виробництва регіону.
Стимулюватимемо також
і академічну мобільність
студентів та викладачів.
Створимо віртуальний
методичний кабінет, модернізуємо навчально-методичне забезпечення,
спростимо студентам
доступ до нього, адже це
допоможе їм підвищити
ефективність самостійної
навчальної роботи.
— Ваш інститут якось допомагатиме нашим солдатам в АТО?
— Підвищення обороно
здатності країни є одним
із напрямів науково-дослідної діяльності. На базі
кафедри приладів точної
механіки створюємо лабораторію з розроблення
систем управління автономними технічними
об’єктами на полі бою.
Працюватимемо над створенням невеличких літаючих об’єктів, які досить
важко знищити. Сподіваємося, до нового навчального року лабораторія вже
покаже перші результати
роботи.
— Це будуть ваші розробки
чи вдосконалите ті, що вже є?
— Починати розробку
з нуля — неефективно.
На перших етапах будемо
використовувати існуючі
літаючі об’єкти. Працюватимемо над системами позиціонування і захисту інформації. Маємо для цього
потрібний науково-технічний потенціал, є дос-

відчені фахівці, підтримка
керівництва університету.
Наше завдання — зробити
інженерну науку такою,
щоб вона могла на себе заробляти.
— Хочете створити в ІКТА
своє міні-СПКБ?
— Швидше Центр трансферу інженерних технологій як осередку концентрації інженерних зусиль викладачів та студентів для
вирішення актуальних для
регіону та України науково-технічних завдань. Він
має стати координаційним
центром, що об’єднає наші
структурні підрозділи, які
займаються науково-дослідницькою роботою.
Плануємо співпрацювати
з іншими інститутами не
лише Львівської політехніки, а й України. Зараз створюємо кілька творчих колективів, в яких викладачі
разом зі студентами в межах своєї науково-дослідної роботи працюватимуть
над конкретним завданням. Це підвищуватиме
рівень наукових розробок,
сприятиме створенню перспективних інноваційних
проектів. Підприємства
Львівського регіону нас
підтримують, тому створимо ярмарок наших розробок і з осені почнемо їх
продавати. Так матимемо
подвійну вигоду: студенти
в інституті зможуть отримати добру інженерну підготовку, а виручені кошти
скеруємо на інтенсифікацію наукових досліджень.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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ІТ: як Україні досягти
максимального ефекту
з мінімальними ризиками

„Д

ля України нині архіважливо визначити пріоритетні галузі розвитку.
Це питання до наших керманичів: чи ми далі будемо сировинним придатком, чи, може, спробуємо стати конкурентними у передових напрямах, як
ІТ-, нано-, біотехнології. Інвестуючи в них, можна отримати високотехнологічні результати і зробити прорив“, — каже Орест Коссак, свого часу викладач
Львівської політехніки, а нині директор ТзОВ „Ерікполь“. Компанія є складовою Ericpol Group, що займається розробкою програмного забезпечення
в галузі телекомунікацій для різних країн світу.

— Нині Ericpol Group головно присутня в Польщі
і має підрозділи в Україні, Білорусі та Швеції.
У Львові почала діяльність у 2004 році. Тоді було
лише 3 інженери-програмісти, а загалом 5 людей,
нині ж — 200. Можна дискутувати, чи це повільний, чи швидкий ріст. Але
назагал динаміка нашого зростання стабільна.
Найважливіше для нас —
сформувати стабільний
високопрофесійний колектив, готовий приймати
сучасні виклики, освоювати нові напрями діяльності
та задовольняти потреби
клієнтів. „Ерікполь“ — це
насамперед люди, на них
усе тримається. Люди, як
я часом кажу, — це наш золотий фонд. Ми намагаємося забезпечити їх і цікавою роботою, і належними
умовами праці, і відповідною винагородою за неї.
Плануємо розширювати наші обсяги, а це
означає нові контракти
і відповідно нові працівники. Ми розуміємо, що
такий розвиток можливий
лише на платформі тісної
кооперації з вищими навчальними закладами, бо
нашим головним ресурсом
є випускники університетів відповідних спеціальностей. Намагаємось
налагоджувати, розвивати
тісні контакти з вишами.
Найбільше співпрацюємо зі

Львівською політехнікою,
ЛНУ ім. І. Франка і Львівською фінансовою академією. Йдеться переважно про
практики студентів, рецензування нашими працівниками магістерських, бакалаврських робіт. У 2012 році
ми спільно з Політехнікою
започаткували програму
для студентів напряму „Телекомунікації“, що передбачає вивчення спеціалізованої мови програмування
Erlang. Курс англомовний,
залучені викладачі Політехніки (Михайло Климаш,
Іван Демидов із кафедри телекомунікацій). Тим старшокурсникам, які успішно
студіюють, призначаємо
стипендії, потім більшість
із них, пройшовши відповідний відбір, працюватиме
в компанії. Така співпраця
корисна обом сторонам:
нам цікаво мати справу зі
студентами, а вони мають
можливість отримати спеціальні знання, стають професійно зорієнтованими.
Політехніка є вишем, який
адекватно реагує на зміни,
адаптується до викликів,
зокрема в ІТ-сфері.
— Пригадую, якось Ви зауважили, що молоді фахівці
відразу після випуску — малоефективні працівники, їх
треба багато доучувати…
— У нашій компанії досить
високий рівень вимог. Для
нас важливі добрі професійні знання, високий рі-

вень англійської, а також
психологічна складова,
тобто вміння працювати в команді, ефективно
комунікувати, мотивація
і готовність навчатися.
Добрі професійні знання — тільки база, далі маємо ще додаткову підготовку. І десь лише за півроку
людина стає ефективним
працівником, спроможним виконувати завдання
у проектах. Але й на цьому
навчання не припиняється,
бо кар’єра — чи технічна,
чи менеджерського характеру — вимагає безперервного освоєння нових територій: набуття додаткових
знань, тренінгів і т. д.
Зазначу, що останнім
часом ми зауважили позитивні зміни порівняно
з тим, що було, наприклад,
понад два роки тому. Молоді люди, які приходять до
нас на співбесіду, достатньо вмотивовані, добре
уявляють собі професійні
виклики. На це вплинуло
кілька факторів. По-перше,
ІТ-галузь — під особливою
увагою уряду. Є постанова про збільшення держзамовлення на підготовку
фахівців ІТ-сфери, що стало результатом взаємодії
ІТ-фірм — через відповідні
комітети парламенту, Європейську Бізнес Асоціацію
(її ІТ-комітет), Асоціацію
„Інформаційні технології
України“ і Міністерство
освіти і науки України. Пе-

реглянуті й навчальні програми в університетах: вони
більш адаптовані до потреб
галузі, до викладання залучають експертів. Також зріс
рівень знання англійської
мови випускників, без чого
важко уявити перспективу
кар’єрного росту в ІТ-галузі, адже більшість клієнтів
українських фірм — з-за
кордону.
— Яке Ваше бачення перспектив ІТ-галузі у Львові,
який люблять називати
ІТ-столицею України?
— Загалом позитивне.
Нині в Україні найбільшими ІТ-центрами є Львів,
Київ і Харків. Очевидно,
такі центри можуть бути
там, де є потужний науковий і навчальний потенціал.
Львів — багате джерело випускників ІТ-напрямів. Має
вигідну географічну позицію (на кордоні з ЄС) і привабливе культурне середовище. Добрий рівень наших
фахівців і культурний чинник створюють позитивну
візію іноземних клієнтів
щодо Львова. Різні інфраструктурні зміни (як-от новий аеропорт, дороги) теж
мають позитивний ефект.
А серед проблемних питань — якість освіти: нам
ще багато треба працювати, щоб, скажімо, досягти
рівня підготовки ІТшників
у Польщі. Великою проблемою є і брак відповідних офісних приміщень
(насамперед великих за
площею), які б відповідали потребам ІТ-компаній.
У цьому питанні є розуміння, навіть певні кроки
з боку місцевої влади, але
фактичних змін немає.
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— В останні роки активно обговорюють і питання
законодавчого забезпечення функціонування ІТ-галузі, власне, створення
сприятливих умов для її
розвитку. Яка ситуація
зараз?
— Певні зрушення були.
Про ІТ заговорили кілька років тому, коли промислові галузі почали
входити в глибоку і затяжну кризу, а частка
ІТ-галузі на цьому фоні
у 2013 році, якщо не помиляюсь, дала близько
2,5  ВНП. І цей відсоток забезпечило всього
60 тис. працівників. Свого часу в Податковому
кодексі було закріплено
норму про зняття ПДВ
з надання ІТ-послуг,
розробки ІТ-продукції.
Тобто наші послуги стали для клієнта привабливіші. Також було збільшено відсоток держзамовлення на підготовку
фахівців для ІТ-галузі.
ІТ-спільноті вдалося
провести в парламенті
ЗУ „Про економічний
експеримент щодо створення сприятливих умов
для розвитку в Україні
індустрії програмної
продукції“: за дотримання певних умов податок
на прибуток ІТ-компаній було встановлено
в розмірі 5 . Але все це

не дуже відчутно поліпшило стан справ. Головна ж ідея ІТ-спільноти —
зменшення навантаження ІТ-бізнесу соціальним
податком, тобто єдиним
соціальним внеском (до
такого рівня, як у Європі) — не втілена, але
принаймні вдалося здійснити певний перелом
у чиновницьких умах.
Зменшення соцподатку
вдвічі дало б можливість
зменшити складову витрат, виводити з тіні
зарплати. На сьогодні
ситуація така: з 1 січня відмінені податкові
пільги (що були надані
на 10 років, починаючи
від 2013-го), а також введено зміни щодо способу
нарахування соціального
податку, однак прийняте є далеким від задекларованого, і реальних
змін — просто нема.
На фоні інших країн, як Білорусь, Польща,
Словаччина, ми не є привабливі для інвестицій
в ІТ-бізнес… Не треба
винаходити велосипед.
Подивімося, що і як зробили найближчі сусіди
і постараймося застосувати у нас. Це шлях із
мінімальними ризиками, що може мати максимальний ефект. Скажімо, Польща, де в ІТ
працює 450 тис., відсут-

студії
ні будь-які бар’єри, адже
країна є членом ЄС: там
існують вільні економічні зони, де бізнес має
інвестиційні податкові
пільги. Це привабливо
для інвесторів і виграшно для міст чи регіонів
(будуються офіси, поліпшується інфраструктура, люди отримують
роботу). Варто зазначити, що функціонування
ІТ-сектора не потребує
гектарів землі, це екологічний бізнес. Потрібні
лише приміщення і певні
комунікації. Тобто жодних особливих затрат
з боку держави, а ефект
може бути надзвичайним.
Звісно, має бути критична маса людей, які готові до змін, хочуть цих
змін і можуть їх втілити. Я б побажав студентам-політехнікам максимально використовувати
час в університеті для
здобуття знань. Потім
це робити значно важче
і дорожче. Також бути
відкритими й активними,
цікавитися, аналізувати,
бо вони є громадянами,
які завтра будуватимуть
нову Україну, де мало б
бути добре не тільки їм,
а й їхнім дітям і онукам.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА

модернізація

Сучасні ІТ-сервіси для вищої школи

В

ищі навчальні заклади України можуть отримати знижку 50  на платні
ліцензійні програмні продукти Microsoft.

Такі можливості для вишів визначає рамкова угода, яку МОН і компанія „Майкрософт Україна“ підписали в грудні 2014-го. Документ має сприяти реформі
вищої освіти, створенню умов для легального використання програмного забезпечення в адміністративних і навчальних процесах вишів. „Різноманітні
ІТ-сервіси дадуть можливість університетам впроваджувати дистанційну форму
навчання, використовувати у своїй роботі хмарні технології, завдяки яким університети більш ефективно надаватимуть освітні послуги“, наголосив заступник
міністра освіти й науки Андрій Гевко.
Між МОН і „Майкрософт Україна“ діє Меморандум про співпрацю на 2013–
2018 роки, що предбачає реалізацію низки освітніх ініціатив.
За інформацією МОН
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коротко
Представники Львівської
політехніки ввійшли до
складу Ради молодих учених
при МОН України, йдеться
у відповідному наказі МОН.
Це зокрема голова РМВ університету, старший викладач
кафедри СКІД Олександр
Березко і голова РМВ ІНЕМ,
доцент кафедри обліку та
аналізу Володимир Чубай.
Філософсько-українознавчі
дисципліни у вишах будуть
збережені. Після суспільних
дискусій про виведення дисциплін гуманітарного блоку
(як історія України, української
культури, філософія) із переліку предметів для обов’язкового
вивчення і після спеціальної урядової наради їх таки
вирішили зберегти, а кількість
годин на їх викладання збільшити. У відповідному наказі
МОН надасть університетам
рекомендації щодо організації
навчального процесу, вибірковості предметів, адже тепер
25% дисциплін для вивчення
обиратимуть студенти.
На навчання — до Європи. До
15 березня триває набір на
українсько-польську програму
Master of Social Administration,
що дозволяє отримати управлінську освіту, поліпшити рівень
знання англійської. Претенденти на участь повинні мати
базову або повну вищу освіту
(бакалавр, спеціаліст, магістр),
інформує відділ міжнародних
зв’язків Політехніки. Тартуський
університет (Естонія) пропонує
на 2015/16 н. р. три магістерські
програми — з комп’ютерних
наук, програмної інженерії, робототехніки та обчислювальної
техніки. Заявки можна подавати до 16 квітня. А МЗС Румунії
на наступний навчальний рік
виділило 85 стипендій для
безплатного навчання в румунських вишах студентів, аспірантів із країн, що не є членами
ЄС (йдеться про економіку, фінанси, журналістику, політичні,
суспільні науки). Кандидат має
знати румунську або ж може
бути зарахований на мовні
курси. Перелік документів, які
слід подати до 5 березня, є на
сайті МОН.
За матеріалами інформагенцій
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вітальня

ювілей

„Найбільше хочу, щоб
моя країна була вільною“

П

рофесор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Львівської політехніки Василь Чабан у своїх діях керується внутрішніми
переконаннями і сприймає та розуміє волю Неба. Своїми думками,
поглядами та мріями він ділиться з нами напередодні свого 75-річчя.

Учений — як Прометей:
жаринки з вогню передає
людям у вигляді знань
У Львівській політехніці Василь Чабан уже 50 років. Спочатку був студентом, по закінченні навчання —
асистентом, старшим викладачем,
доцентом, тепер — професор.
Уродженець Волині, після сільської семирічки три роки навчався
у Нововолинську, потім два роки
шахтарював. До Політехніки вступив за третім разом. І вчився лише
на відмінно, був старостою групи.
— У виборі мого фаху зіграла підсвідомість. На електромеханічному
факультеті я отримав фундаментальний вишкіл із механіки й електротехніки,— каже пан професор.
Від початків молодого науковця
цікавили сугубо теоретичні проблеми. Тому працював над темами
високоматематизованих наукових
розробок, які стосувалися електричних машин, електромеханічних систем, теорії електричних кіл,
електродинаміки. Розв’язував теоретичні задачі з механіки, теплотехніки, фізики, математики, числових
методів, енергетики, штучного інтелекту.
1970 року захистив кандидатську, дослідивши перехідні процеси в електричних машинах. Через
сімнадцять років — докторську на
тему перехідних й усталених процесів електромеханічних систем.
Його дорога в науку не була легкою. Скажімо, безперервний захист докторської тривав аж 10 років
і 7,5 місяця!
— Спочатку впродовж трьох років я мав перешкоди у Політехніці.
1981 року захистився в Харкові, потім — у Санкт-Петербурзі, двічі проходив ваківську комісію і нарешті
останньою інстанцією моїх випробувань став Московський енергетичний інститут. Отож, 1987 року
я отримав диплом доктора, — згадує
професор.

Якщо є мотор,
то мусять бути гальма
Усі перешкоди, пов’язані із захистом
докторської, не мали наукових причин. Які ж саме? Відповіді на це запитання професор Чабан не має і досі.
Хоча думав про те досить глибоко.
І дійшов висновку, що загалом завжди, коли робиш щось серйозне, цінне, то його трудно захистити. Водночас другорядне, те, що на узбіччі
науки, проходить дуже легко. Чому?
Це запитання для багатьох філософів досі залишається риторичним.
Свої життєві труднощі і перешкоди Василь Чабан завжди сприймав
і сприймає творчо:
— Я ніколи не трачу на те все
нерви і здоров’я; розумію, що якщо
є мотор, то мусять бути і гальма. Бо
самим мотором далеко не заїдеш.
І зазвичай тими гальмами є твоє найближче творче оточення.
Звісно, якби не перешкоди, то ми
ніколи б не навчилися цінувати того,
що для нас насправді дороге, так і не
зрозуміли б, що воно таке важливе.
У Василя Чабана нелегке як наукове, так і особисте життя. У 28 років
овдовів. Залишився з трирічним сином Андрієм. У другому шлюбі народився син Остап. На сьогодні старший — уже професор кафедри вищої
математики Львівської політехніки,
молодший — доцент Інституту підприємництва і перспективних технологій.
У теперішньому шлюбі у пана
Василя троє діток: 11-річний Отто,
7-річний Світозар, 6-річна Люба.
Дружина Зорана торік захистила
кандидатську з комп’ютерних наук.

Про творчість у науці
й художньому слові
Для професора Чабана раціональне
та ірраціональне сприйняття світу —
це два крила людського польоту, необхідні для повноцінної взаємодії
з навколишнім світом. Йому по-

щастило побувати у багатьох країнах. Як згадує, туди віз наукові праці,
назад — глибинні враження, що переростали у художнє слово. На сьогодні у його доробку — понад тридцять книжок. Це наукові монографії,
дидактичні книжки та гуманістичні.
Серед останніх — „Сюрреалістична
новела“, „Розп’яте сонце“, „1000 блискавок“, „Біла тінь“, „Крик“ тощо.
Василь Чабан — член Національної
спілки письменників України, головний редактор „Технічних вістей“ —
одного з найстаріших україномовних
технічних видань, яке відродили зусиллями Українського інженерного
товариства, що 15 років очолював
пан Чабан.
Творчий підхід професор використовує й у викладацькій роботі.
Вважає, що так студент отримує
найпростіший підхід до розв’язання
проблеми. Бо класичне стандартне
навчання — це переповідання підручника, в якому нема єдиної системи, а лише набір розрізнених задач.
Творча база, натомість, дає простоту
сприйняття матеріалу.
Саме творчість у викладанні таких,
на перший погляд, сухих технічних
дисциплін педагог привіз зі собою до
Ряшівського університету, де впродовж двох десятиріч викладав польським студентам інформатичні й електротехнічні дисципліни. Натомість
звідтіля запозичив для себе розуміння
і важливість демократії в освіті:
— Дуже велика відмінність у підходах до викладання в польських та
українських вишах. У нас викладача затискає міністерська програма.
У Польщі ж професорові довіряють
обирати важливі теми.
Поза наукою професор Чабан
захоплюється велосипедною їздою
і гірськими лижами. А найбільше
мріє про те, щоб наші нащадки могли
гукнути на весь світ: „Ми, Українці,
боїмося Бога, а більш нікого на світі“.
Ірина МАРТИН
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знакова подія

Спас Нерукотворний —
особливе свідчення для нас
Д

ругий тиждень (із 30 січня до
15 лютого) у Львові в Соборі
Святого Юра перебуває унікальна
реліквія — Нерукотворний образ
Господа нашого Ісуса Христа.
Починаючи з 1870 року, лише
вдруге цю реліквію дали для Богопочитання у храмі. Це винятково
для України у цей важкий час,
а також з нагоди святкування
25-ліття виходу УГКЦ з підпілля.

Тисячі людей, простоюючи в черзі
по декілька годин, не зважаючи на
погоду, йдуть, щоб поклонитися, висловити в своїх молитвах пошану та
попросити допомоги і благословення
для себе, своєї родини та України.
Це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською
рукою. Науковці розглядають його як
одне із найдавніших зображень лику
Христа, які дійшли до наших днів.
Цей образ є особливою реліквією для
християн. У Церкві він відомий також
як Спас Нерукотворний, Святий Лик,
Зображення з Едесси або Мандиліон,
що у перекладі означає „обрус“.
Відомо кілька версій походження
святині, з яких найпоширеніші дві. Одна
з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час
хресної дороги. Інша вказує на історію
зцілення едеського царя Авгаря ликом
Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє
обличчя.
Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції
зберігається у Папській захристії Сикстинської Капели. Щороку його виставляють
для вшанування після Вечірньої служби
у 5-ту неділю Великого посту в базиліці
Святого апостола Петра.
Про особливе значення ікони Спаса Нерукотворного для українського
народу розповів капелан академічної
спільноти Львівської політехніки отець
Тарас Жеплинський:
— Ісус докоряв юдеям за те, що вони
не вміють розпізнавати знаків часу.
Тоді цей знак полягав у тому, що юдеї
мали зрозуміти особливе покликання
свого народу і особливість того часу,
в який прийшов Син Божий на землю.
Це мало бути для них закликом покаятися. Вони мали перестати надіятися на
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зовнішні речі: мілітарну силу, на зовнішню обрядовість, а натомість змінитися внутрішньо, в своїх помислах. На
жаль, вони цього не зрозуміли і в цьому
була їхня трагедія.
Сьогодні маємо черговий знак часу.
Бог хоче нам сказати, що зараз — особливий момент в історії. Сьогодні Господь надзвичайну надію покладає на
нашу державу і український народ, хоче
дати йому особливу місію — свідчення
і навернення інших народів. І в цей час
мусимо змінитися внутрішньо, посилити
свою молитву, зростати в чеснотах. Коли
Ісус йшов на свої страсті, просив апостолів молитися, щоб не впасти у спокусу.
Вони молилися, як було заведено, але
Ісус потребував більшого. Він хотів,
щоб вони чували і співпереживали з ним.
Власне сьогодні маємо щось подібне, —
наголосив отець Тарас. — Так, ми молимося, впродовж 90-х років минулого століття ми наблизилися до Бога, почали ходити до церкви, але тоді ми були в стані
дитини, яка вчиться. Сьогодні ж Бог хоче
від нас постави дорослих людей і знову
нам каже, — чувайте і моліться! Зараз
вже недостатньо традиційних молитов,
треба більше поступу і молитви. Те, що
маємо сьогодні у Львові в кафедральному соборі нерукотворний Лик Ісуса — це
чергове звернення Бога до нас. Ми бачимо скільки людей іде, щоб доторкнутися
до переповненої Божою благодаттю реліквії, помолитися. Можливість наповнитися цією благодаттю — це Божа допомога нам. Думаю, наш народ відчитав
цей особливий знак часу і тому з такою
пошаною іде до храму і кількість людей
щодня зростає.
Наталія ПАВЛИШИН

19 лютого відбудеться паломництво єпископів до
папської базиліки Санта
Марія Маджоре (Італія).
Там Блаженніший Святослав
у співслужінні з єпископами
та священиками очолить
на центральному престолі
Архиєрейську Божественну
Літургію за мир в Україні.
7–8 лютого пластуни Львова
відкрили щорічний дводенний фестиваль дитячої та
юнацької творчості „День
пластуна“. На дійство з’їхалися пластуни з усієї України. Цьогоріч юнацтво спробувало свої сили в конкурсах
театрального мистецтва,
акустичної пісні, танців,
кібер-турнірі (змагання на
приставках), інсталяцій,
інтелектуальному змаганні,
стріт-арті та фотоконкурсі.
Щороку фестиваль має власне гасло, цього разу це —
„Ніхто, крім нас“.
Україна і Польща домовились спільно відновлювати
поховання військових та
жертв політичних репресій
на території обох держав.
Українська сторона працюватиме над розширенням
Українського військового
цвинтаря у Пикуличах біля
Перемишля та добудує другу
частину Меморіалу воякам
Української Народної Республіки і Української Галицької
Армії у Ланцуті. Польська
сторона планує створити
збірне кладовище у Малехові
під Львовом, де перепоховають польських військових, які
загинули у вересні 1939 року.
А також відновити у Задвір’ї
на Львівщині та у Дитятині на
Івано-Франківщині поховання
польських вояків, які загинули
від рук більшовиків у 1920 році.
Цього року у Львові планують
будівництво велодоріжок
на вулицях Городоцькій,
Левицького, Шевченка, а також від вулиці Чернівецької
до вулиці Ряшівської. Окрім
цього, міська влада обіцяє
облаштувати й велодоріжки
навколо центральної частини міста.
За матеріалами інформагенцій
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просвіта

український рід

„Наші предки передали нам у крові
непокірність і почуття справедливості“
„Впади і встань, —
хай твій лунає
крок!“

SSМихайло Сорока

Михайло Сорока народився 27 березня 1911 року
в селі Гнилиці Великій Збаразького району на Тернопіллі. Зростав без батька,
який помер за два місяці
до його народження. Після
гімназії студіював архітектуру в Празькій політехніці. З 1930 року член ОУН,
згодом — провідник Крайової екзекутиви ОУН на
західноукраїнських землях. Кілька разів польська
влада кидала його у тюрми
Чорткова, Станіславова,
Гродно, у концтабір Береза
Картузька.
Вже одружений Михайло вступив до Львівського
університету на математичний факультет, відвідував мистецькі курси, та,
як і Катруся, не полишав
боротьбу за визволення
України. Про їхнє кохання Михайло писав так: „Ми
скрізь були разом. І знову
нам зоріла золота заграва, і знову ми падали. Нестримний подих волі нас
рвав уперед. Дивились ми
спільно крізь ґрати, нам
кості цинга роз’їдала і зноЗакінчення. Початок у чч. 1, 2.

ву нас любов до України
волочить по битих знайомих сибірських шляхах. Це
ми з нею співали у льохах:
„Не хочемо ні слави, ні заплати…“.
1940 року Михайла
і Катрусю „взяли“ із сімейного гніздечка. Йому
після тривалого слідства
та безуспішної спроби
схилити до співпраці з органами НКВС присудили
8 років позбавлення волі
та відправили на примусові роботи у воркутинський вугільний басейн.
Там Михайло організував рух спротиву в’язнів
„ОУН-Північ“. Навесні
1949 року повернувся до
Львова й одразу поновив
співпрацю з українським
підпіллям, та вже в червні
енкаведисти схопили його
просто на вулиці та засудили на поселення в Красноярський край.
1952 року Михайла звинуватили у зраді Батьківщини, антирадянській агітації, організації підпілля
та підготовці повстання.
Після нечувано жорстокого слідства, яке відбувалося в Сиктивкарі (деякі
в’язні, які проходили в цій
справі, наклали на себе
руки, один збожеволів,
а багато оббрехало себе,
не витримавши знущань),
Сороку засудили до смертної кари, яку замінили на
25 років неволі.
З огляду на авторитет
і величезний вплив Михайла Сороки на ув’язнених та щоб фізично і морально зламати мужнього
націоналіста, його перекидали в різні місця. Так
він опинився у страшному
концтаборі в південному
Казахстані і був серед організаторів Кенгірського повстання 1954 року,

написав гімн його
учасників.
Від 60-х років
відбував покарання
у мордовських таборах. Сподіваючись
викликати у нього
жаль за втраченою
свободою і змусити
до співпраці, кагебісти привозили
його до Львова, во- SSМихайло Сорока
дили львівськими з сином Богданом. 1948 р.
вулицями і навіть
до театру. Але ні шанта- листівці і подарував пожем, ні страхом, ні тор- братиму — згадує Богдан
турами не вдалося злама- Горинь. Очевидно, його
ти силу духу і переконань рядки „Впади і встань, —
націоналіста. В тюремних хай твій лунає крок!“ були
і табірних умовах він про- життєвим кредом мужньодовжував працювати над го націоналіста.
своїм фізичним вдосконаА Михайло Горинь
ленням й інтелектуальним у своїх спогадах відзначав,
розвитком, писав наукові що „то був чоловік — всепраці, аналітичні стат- сторонньо обдарований.
ті і політичні трактати, Малював, архітектура, ліспрямовані на виховання тература, історія — коло
патріотичної молоді і виз- його інтересів“.
волення України з-під мосСам Михайло Сорока
ковсько-більшовицького про себе казав так: „ …все,
ярма.
що здобув, то завдячуюТепер вже відома його чи постійній праці над
праця „Інстинкти. Рефлек- собою, яку не покинув
си. Етика“, якій, на думку і тепер. Я ліпив себе все
Богдана Гориня, насправ- життя і тепер я такий, як
ді більше відповідали б себе виліпив відповідно
назви „Наука про вихо- до моїх уявлень, чого хочу
вання“, „Гартування духу“ досягти“.
чи „Заповіт молоді“. У ній
16 червня 1971 року
міститься ціла енцикло- після другого інфаркту, на
педія відомостей з різних руках у Михайла Гориня,
галузей знань, сотні циту- закінчилося життя шістдевань від давньоіндійського сятирічного націоналіста.
епосу до грецьких і рим- Чудові спогади про ньоських філософів та істори- го залишили політв’язні
ків. До слова, у досліджен- Андрій Білинський, брати
ні Ю. Зайцева подано спи- Горині, Валентин Мороз
сок книжок (понад 100), які та інші, які в різні часи
Михайло Сорока простуді- відбували покарання у тих
ював лише у мордовському самих таборах. Молодші
з них розповідали, як від
концтаборі.
Михайло Сорока міг свого старшого товариша
цитувати напам’ять кла- черпали сили і віру в ідею
сиків світової літератури, незалежності України.
Колишній політв’язень
а вірш бельгійського поета
Еміля Верхарна написав на Анатолій Радигін у своїй
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книзі „Життя в мордовських концтаборах зблизька“, яка вийшла в Мюнхені 1974 року, написав про
Сороку так: „Він міг би
прикрасити будь-яку державу і заснувати будь-яку
державність. Я вірю, що
настануть часи, коли при
його імені будуть вставати з місць і стояти мовчки й урочисто, як встають
американці при імені Вашингтона, мадяри при імені Кошута, євреї при імені
Герцля“.
28 вересня 1991 року
родина і друзі перенесли
з Мордовії в Україну прах
великого українця. Нарешті він зустрівся з коханою — у спільній могилі на
Личакові.

„Ще з юних літ
мені відкрилась
правда“
Богдан Сорока. Майбутнього українського художника виховували дідусь
і бабуся. Перші дні дитя
дуже плакало і заспокоювалося лише тоді, коли
його погляд зупинявся на
віконних ґратах помешкання — такий слід залишили в немовляти перші
8 місяців, проведені з мамою в „Бригідках“. Батько ж довідався про те, що
має сина, вже у Воркуті,
а вперше побачив його,
коли Богданові було 8 років. Та й мати на свободі
побула недовго — лише
з 1941 до 1947 року. І навіть у цей час продовжувала підпільну працю. Впродовж багатьох років батьки
приходили до хлопчика
рядками тюремних листів,
згодом зустрічався з ними
під час побачень у тюрмах
і концтаборах.
Дзядзьо Мирон і бабця
Дзюня піклувалися про
фізичний, освітній і духовний розвиток онука
і водночас давали йому
можливість самостійно
обирати своє майбутнє.
Великий вплив на Богдана
мали листи батьків. Хло-

пець ріс у міру збиточний
і допитливий, на все мав
власний, дещо іронічний
погляд. Своє дитинство
і юність, рідних, друзів
й оточення автор „Спогадів“ змальовує словами
так, ніби малює графіку —
епізодами-штрихами, залишаючи читачам простір
для роздумів.
1964 року Богдан не без
штучно створених перешкод, але здобув освіту художника-кераміста у Львівському інституті прикладного і декоративного
мистецтва. До 1993 року
працював у Львівському
художньому комбінаті живописцем-монументалістом, а опісля — доцентом
ЛДІПДМ. 1996 року створив і очолив першу кафедру промислової графіки
у Львівській академії мистецтв.
Син радянських політв’язнів, він очевидно,
що й приятелював із надзвичайними, непересічними людьми, вільнодум-

просвіта
цями, такими, які сповідували ідеї його батьків.
Серед його друзів і близьких знайомих були В’ячеслав Чорновіл, Оленка Антонів, Ірина та Ігор Калинці, брати Горині (сестра
дружини Богдана Сороки
стала дружиною Миколи
Гориня), Опанас Заливаха,
Стефанія Шабатура, Роман
Крип’якевич, Михайло
Косів, Михайло Осадчий,
Нестор Городиловський,
Ярослав Тягнибок, родина
Абрагамовичів. Спілкувався із Карлом Звіринським,
Михайлом Брайчевським,
Вірою Вовк, Іваном і Надією Світличними, Василем Стусом, Аллою Горською, Ліною Костенко,
Іваном Дзюбою та іншими
українськими особистостями-символами, російськими правозахисниками,
читав самвидави.
Богдан Сорока розповідає, як Пьотр Якір (син
розстріляного 1937 року
російського воєначальника) представив його своїм

SSБогдан Сорока в майстерні. Рочестер, 1998 р.
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московським колегам: „Ось
син Михайла Сороки! Ми
ще напишемо правдиву історію бандерівського руху
в Україні“.
Якось Іван Світличний
запропонував Богданові зробити ілюстрації до
збірки поезій Ігоря Калинця „Відчинення вертепу“,
яка готувалася до друку
на Заході. Вірші захопили молодого художника,
за його словами — перед
ним „відкрився цілий світ
цікавих образів, про які
я й не думав ніколи“. Богдан Сорока й досі вважає,
що ці ілюстрації — його
найкраща графіка.
Вихід книжки в країні
капіталізму був нечуваним
для радянської системи
злочином — Калинця заарештували й відправили
до концтабору, а Богдана допитували, вимагали
покаятися, цькували, не
давали роботи, позбавили
можливості виставлятися.
Але ж син націоналістів
теж був твердим горішком!
Він впевнено і послідовно
йшов своєю дорогою.
Працював як монументаліст, але й не полишав
графіки. Він створив знамениті графічні цикли: „Українська міфологія“ (1970–
1972), „Купальські забави“
(1974), „Символи Григорія
Сковороди“ (1975), „Похід гномів“ (1979–1984),
„Подорож Узбекистаном“
(1981–1982), „Архітектура
Львова“ (1990), „Символи
та емблеми“, „Дерев’яні
церкви Галичини“ (2000),
графічні ілюстрації до творів Лесі Українки, Романа
Іваничука, Василя Стефаника, Тараса Шевченка,
Івана Кошелівця.
Своїм талантом і працею Богдан Сорока здобув
визнання в Україні і світі.
Його праці експонувалися
в Канаді, Штатах, країнах
Європи. Без сумніву, „Спогади“ достойно доповнюють перелік найкращих
творів художника.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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білоруський досвід

Краудсорсинг — „це толока, дитинко“
„У

(збираємо кошти). За півтора року
Talaka. by об’єднала майже 70 проектів. 20 з них — уже реалізовані.
Більше в Білорусі таких платформ
нема. Для людей, які мають ідеї, але
не знають, як їх розвинути, ми створили Talaka-школу. Торік її пройшли
майже 700 осіб із усієї країни. Також
у нас є зустрічі Talaka-спільнот,
щоб нав’язати особисті контакти
між собою і з бізнесом. Цього місяця відкриємо Talaka-інкубатор —
онлайн-сервіс, на якому можна розмістити свої ідеї і випробувати їх.
Ще буде Talaka-афіша (оголошення про хакатони, зустрічі екологів
тощо) та наше власне агентство соціальних новин.

дитинстві я відпочивав у селі
в бабусі. Якось вона повела
мене на город до сусідів, де багато
людей зійшлося, щоб допомогти
збирати врожай. Я запитав бабцю:
„Що це таке?“. Вона погладила мене по голові і сказала: „Це
толока, дитинко“, — таку перед
історію найбільшої білоруської
краудсорсингової інтернет-платформи Talaka. by пригадує її
творець Євген Клішевич, охоче
розповідаючи про цей проект,
який у Білорусі визнали найкращою соціальною ініціативою
2014-го року.

— Моє дитинство минуло в шахтарському містечку Солігорськ, якому
трохи більше 50-и років і де майже
нічого не відбувається. Вступивши
до університету в Мінську, я відразу
долучився до різних ініціатив. Але
скоро зрозумів, що всім допомогти
не встигаю. Тож на 4 курсі згадав про
толоку. Знаєте, що таке толока? Це
спільна праця задля вирішення якоїсь проблеми. Віддавна наші селяни
спільно збирали врожай, будували
хати, храми… Американці стверджують, що краудсорсинг придумали
вони. Але ж це — толока, а білоруси
віками жили за її принципом. Радянський Союз теж хотів це використати.
Але, спускаючи ініціативу „згори“,
вбив її „внизу“, а тотально контролюючи все, зруйнував довіру між людьми. Тепер треба все відновлювати.
Загальна проблема соціальної активності ділиться на три менші: є люди,
які хочуть комусь допомогти, але не
знають, як; є ініціативи, які не вміють
шукати ресурси і волонтерів; і є активісти, які не знають один про одного, а тому їхні проекти дублюються
і не взаємодіють. Я запропонував усі
ідеї та проекти, всю базу волонтерів
об’єднати в одну систему. Деякі друзі
з мене сміялися, але з тими, хто повірив у проект, ми створили команду.
Працювати над проектом почали під
кінець 2012-го, а сайт www. talaka. by
запрацював навесні 2013 року.
— Що було далі? Хто профінансував
ініціативу?
— Ми починали з проектів, які стосуються білоруської культури і мови.
Їх найбільше. Але в нашій країні бага-

то проблем, вони у всіх сферах. Тож
платформу довелося робити універсальною. Спершу всі працювали на
волонтерських засадах і за принципом толоки: що хто міг і як умів. Через
кілька місяців ми зрозуміли, що рухаємося надто повільно: парки вирубують, історико-культурні пам’ятки
розбирають… Щоб збільшити швидкість налагодження взаємодії між
людьми, навчитися організовувати
бізнес-процеси, ми зібрали ще одну
команду й почали самі просувати деякі проекти з сайту. Сьогодні Talaka.
by забирає 90 мого часу. Решту я витрачаю на власні бізнес-проекти, за
рахунок яких фінансую сайт.
— Як діє платформа?
— Ми хочемо, щоб кожен білорус
знав, як він може допомогти своїй
країні, долучившись до певного соціального проекту. Тому на Talaka.
by одні люди пропонують проекти,
інші реєструються як волонтери і зазначають, чим можуть допомогти.
Ми відрізняємося, наприклад, від
українського „Спільнокошту“ тим,
що насамперед залучаємо не гроші,
а людський ресурс та матеріальні
речі, якими люди згодні поділитися.
Вважаємо, що будь-який проект можна реалізувати толокою. Наприклад,
треба створити сайт — шукаємо програміста, щось надрукувати — шукаємо того, хто має принтер або може
це зробити у видавництві. Якщо певного ресурсу в базі даних платформи
бракує або треба все зробити дуже
швидко, долучаємо краунфандинг

— Отож, хто, як не Ти, може розповісти про рівень громадської активності
в Білорусі?
— Це довга історія. Відчуваю, що
ситуація в Україні значно краща. Це
видно зі змін, які останніми роками
відбуваються у вашій країні. Білоруси, мені здається, з безініціативного
совкового колективізму перескочили
до іншої крайності: індивідуалізму.
Кожен сам за себе. Проте за кілька останніх років у нас все ж підіймається
певна хвиля громадської активності.
Вона йде знизу. Я б хотів, щоб це переросло у модний тренд. Водночас
офіційні громадські організації вироджуються. Їх називають „грантожерцями“, і їхні активісти не готові вкладати в загальну справу свої кошти.
— Нещодавно Ти виступив на конференції українських соціальних інноваторів. Пропонуєш співпрацю?
— Коли існує зв’язок між соціально
відповідальним бізнесом і неформальними спільнотами, легше реалізовувати проекти і лобіювати свої
інтереси. Ми цього навчилися і пропонуємо співпрацю на міждержавному рівні. Якщо в Україні буде своя
мережа спільнот, то чому б не ділитися ідеями й не допомагати один
одному? Нам варто координувати
свої дії, щоб не просто паралельно
робити щось подібне. Я пропоную
об’єднати наші знання, досвід, зусилля й ресурси і спільно розвивати
щось дивовижне.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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забобони і християнство

Чорний кіт і червона ниточка на зап’ясті
Ц

ей тиждень для студентів
непростий: після тривалих
канікул, святкувань і відпочинку їм доводиться активно
„в’їжджати“ в екзаменаційну
сесію. Частина спудеїв з головою
поринула в конспекти, щоб іти
на іспит у всеозброєнні, інші
більше покладаються не
на власні знання, а на фарт.

Особливістю таких „стресових“
періодів студентського життя є захоплення вірою в різні прикмети,
знаки, амулети, „ритуали“ (закликання „шари“) тощо. Та віра у забобони стосується не лише студентів
і не лише в період сесії. Навіть у повсякденні чимало наших друзів, знайомих, рідних, а часом і ми віримо
в щось таке.
Забобон із церковнослов’янської
мови можна перекласти як „порожня
віра“, „марна віра“. Про марновірство є чимало статей, здебільшого
їх об’єднує думка про те, що забобони „затемнюють духовний погляд
і забруднюють віру, послаблюють
надію на Творця, віддаляють їхніх
прихильників від Церкви“.

якісь „щасливі“ підвіски, сережки, одяг… Це схоже на
магію.
З погляду релігії віра
в забобони засуджується. Бо
треба пам’ятати, якщо ми
християни, то церква і перша заповідь Божа „Нехай не
буде у тебе інших богів, крім
Мене“ повинні бути авторитетом, а єдиною істиною, щастям,
мірилом усіх здобутків — Бог, а не
червона ниточка на зап’ясті чи ще
щось.
Проблема в тому, що не всі люди,
які ходять щонеділі до церкви, мають тверду віру. Можливо, у Львові не так помітно, але якщо брати
мале середовище, то якщо не пішов
до церкви, то на тебе вже „криво
дивляться“, тож простіше піти перемучитися годину-дві, але ніхто
не буде дорікати. У Львові чимало
приходять із певних обов’язків, бо
так виховані, щоб було щастя. Дуже
часто люди вбачають у церкві якусь
магію. Думають, що як підуть до храму, то Бог допоможе, якщо не підуть,
то не допоможе. Буває, що ставлять
певну кількість свічок за якусь спра-

Якщо ми християни, то перша заповідь Божа
„Нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене“
повинна бути єдиною істиною, а не червона
ниточка на зап’ясті чи ще щось.
Більше про марновірство і чим
воно небезпечне, розповів очільник
Центру студентського капеланства
о. Юрій Остапюк:
— Насправді все дуже просто:
люди шукають чудес. Ми хочемо
бути з гарним настроєм, щасливі,
забезпечені, щоб усе було добре
і часто мимовільно шукаємо якийсь
предмет, через який будемо успішні чи зможемо пояснити причину
невдач. Маю нещодавній приклад:
ходив із Йорданською водою в гуртожитках — студенти підставляють
свої заліковки, ніби це їм покращить
оцінки. Насправді виглядає кумедно,
бо свята вода не замінить знань і не
з’явиться „халява“. Люди шукають
містичні речі замість того, щоб реально щось робити. Часто носять

ву, бо як не поставлять, то задум не
здійсниться. Нещодавно по храмі
Петра і Павла „ходила“ така „цікава“
карточка з молитвою, де було зазначено, що хто помолиться 25 разів цю
молитву і передасть її комусь іншому, то буде щасливий і зробить когось
щасливим. Ніби задум на перший
погляд гарний, бо й сам помолишся
і ще когось спонукнеш помолитися,
але, якщо замислитися, то й тут люди
шукають чари. А якщо 26 разів помолюся, то що трапиться? На жаль,
багато хто часто не до кінця розуміє
суть християнства і сприймає, що Бог
діє за принципом автомату — даємо
5 копійок, нам видає пляшку води,
не даємо — не буде води. У таких
випадках нема живого спілкування
з Богом. Важливо приходити в храм,

бо вірю в Нього і Він є основою мого життя. І чи з тої
ноги встав чи не з тої, чи
хороший настрій чи ні, чи
є труднощі чи радощі — це
все виношу з Богом. Можна
не ставити свічки чи автоматом промовляти по кілька разів молитви, але спілкуватися з Богом як із особою — це важливо. Запитувати себе,
чому є ті чи інші проблеми і просити
у Бога мудрості, щоб правильно їх
вирішити, і Він обов’язково поведе.
Серед моїх знайомих є багато тих,
які щонеділі ходять до церкви, але вірять, що машину спереду не можна
обходити, бо буде нещастя, через
поріг не можна щось передавати
і т. д. Один знайомий, проїжджаючи
певний кілометраж на авто, мусить
поцілувати хрестик на вервиці. Коли
запитав його, для чого це робиш, то
відповів — так треба. Але насправді є різниця: роблю, бо так треба чи
з поваги до Бога.
Люди багато фантазують. Смішно чути, коли християни говорять,
що не можна дарувати ікону, бо це
поганий знак. Насправді ікона дуже
добра для молитви, для роздумування над життям.
Через свої страхи люди починають вірити в якісь предмети чи явища. Але Бог не є страх. Наші стосунки мають будуватися не на страху,
а на довірі.
Якщо людина створює собі якісь
магічні схеми і вірить у це, то й психологічно себе налаштовує, вбачаючи у будь-якій невдачі якісь знаки.
Але в такому разі, де довіра до Бога?
Якщо я йду, а котик перебіг мені дорогу, і я вірю, що трапиться щось
зле, то це буде мене пригнічувати,
створить психологічний стан, що
має трапитися щось погане.
Нам не подобається страждати,
ми готові на все, щоб бути щасливими, але не розуміємо, що не досягнемо щастя, якщо не поборемося.
Ми хочемо, щоб усе було ідеально,
але якщо будемо „трутнями“, то не
зможемо пізнати щастя. Кожна Божа
заповідь має все, щоб зробити людину щасливою, треба лише дотримуватися їх.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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Феномени українського кіно

Р

ік, що минув, став піковим для
нашого кіно — у широкому
прокаті з’явились фільми, про
які почали писати-говорити, які
захотіла подивитись більшість,
і які, крім того, принесли їхнім
режисерам визнання. Книгарня „Є“ минулого вівторка стала
місцем для розмови кінокритика Катерини Сліпченко з присутньою аудиторією на тему
„Нове українське кіно. Крига
скресла?“.

На великі повнометражні картини,
зауважила Катерина Сліпченко, українцям доводиться чекати роками. Покращення державного фінансування,
Майдан, на який спочатку режисери

виходили як прості громадяни, які хочуть обстояти свою позицію — все це
дало поштовх до зйомок. Активізувалось насамперед документальне кіно:
проект „Вавилон’13“ — кіно, яке не
має кінця, бо після Майдану в об’єктив потрапив Крим, а тепер — схід
України. Ці короткометражки, доступні для всіх в інтернеті, близькі до
репортажу, і їхні автори є не спостерігачами, як режисер Сергій Лозниця,
а безпосередніми учасниками.
Ще один феномен — світова сенсація стрічки „Плем’я“, фільму, що
є поза часом і простором і повертає
нас до витоків кінематографії. Мирослав Слабошпицький, використовуючи переважно середні плани,
будує свій фільм як пазл із мізанс-

цен. Люди, які протестували проти
показу стрічки на міжнародному
рівні (якою ж нас побачить Європа?!)
— свідчення того, що суспільство
не усвідомлює простої істини: кіно
має бути різним, а не тільки історично-патріотичним.
Щоб втримати інтерес глядача
до українського кіно, його продукт,
вважає Катерина Сліпченко, мусить
бути якісним. А щоб почали з’являтись шедеври, необхідно налагодити
технічний процес — фільмів треба
знімати багато. Поза тим — виховувати глядача, хоча б за допомогою
курсів історії культури у школах
і вишах — наразі в тих курсах, що є,
огляд українського кінопроцесу спинився на Параджанові.

палітра

коротко

Шукач джерел і копач криниць

Міністерство культури України
створило координаційну раду
з представників мистецьких кіл
та активістів, які організовують мистецькі заходи в зоні АТО
й беруть у них участь. Це буде
одним із пріоритетів міністерства.
Відповідно, фінансування з державного бюджету, передбачене на
мистецькі заходи, майже повністю
буде скеровуватись на підтримку
учасників АТО.

О

дин із найвизначніших українських графіків Роман Романишин
уперше представив свою персональну виставку в галереї „Зелена
канапа“. В експозиції під назвою „Вертеп“ — серія дванадцяти графічних творів „12 місяців“, а також серія „Планетаріум“. Окрім станкової графіки, художник демонструє початок нової серії кінетичних та
статичних об’єктів (живопис на дошці) — „Безконечність“.

Пастушок, персонаж із кам’яним
серцем, цар, химерний годинник —
різдвяне дійство продовжується на
стінах галереї, і є воно незвичним,
бо переломлене через художню свідомість митця і відбите в образах,
які вимальовує його уява. Кераміст,
мистецтвознавець Орест Голубець
пояснює це так:
— Художник
намагається збагнути, як світ збудований, і відтворює
своє розуміння.
Світ же прагне підлаштувати митця
до своїх стандартів, як писав Сковорода — зловити.
Роман Романишин
шукає формулу, як
вберегтися від цього. Тож він створює паралельний
світ — предмети,
істоти, які співвідносяться з реаль-

ним світом, але є іншими. Коли йшов
на відкриття виставки, то гадав, що
знаю свого колегу, але побачив роботи і зрозумів, що Романишин знову
щось зловив…
Художник запланував виставку ще
два роки тому, однак невдовзі про неї
забув. Коли ж наблизився час експозиції, зміна життєвої ситуації змусила поміняти її тему:
— Зібрав те, що
мав і що пасувало до
теми. Всі об’єкти були
в зародковому стані, цейтнот виступив
мотором для їх завершення. Загалом творів має бути двадцять,
наразі пропоную лише
їх першу половину, —
розкрив свої творчі секрети автор „Вертепу“.
Оглянути виставку
можна до 22 лютого.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

14 лютого Національний академічний український драматичний
театр ім. М. Заньковецької святкує
ювілеї народних артистів України
Федора Стригуна (75 років) і Таїсії
Литвиненко (80 років). Творчий
тандем Стригун — Литвиненко
є знаковим для українського мистецтва: вони подарували глядачам
свій талант і виховали не одне покоління акторів. Анонсуючи святкову академію, акторка розповіла, що
їхнє подружжя об’єднане любов’ю
одне до одного та до спільної справи, а це дало змогу зберегти шлюб
і спільну роботу впродовж 52 років
подружнього життя.
15 лютого студенти Золочівського
коледжу Львівської політехніки покажуть глядачам комедію
„Мартин Боруля“ за однойменною
п’єсою І. Карпенка-Карого. Вистава
відбудеться у Золочівському районному Народному домі ім. І. Білозіра.
За матеріалами інформагенцій
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Великий майстер Львівської опери
14
лютого минає 170 років із дня народження Зиґмунта Ґорґолевського, автора споруди Львівської опери, який також мав шанс спроектувати майбутній Франків університет, однак через фінансові причини
відмовився від участі у конкурсі.

Замки, церкви, мости
Про цього польського архітектора
більше знають на його Батьківщині
й у Німеччині. Попри те, волею долі
свій спочинок він знайшов у Львові,
на Личаківському цвинтарі. Із нашим
містом пов’язаний певний період його
життя і плідної діяльності. Тут він
прожив десять останніх років і раптово помер у 58-річному віці.
Ґорґолевський народився у Польщі. Після закінчення гімназії
поїхав на навчання до Королівської академії будівництва
у Берліні. Вже відтоді, фактично з 21-річного віку, активно
практикував майбутній фах.
Скажімо, коли був студентом,
то керував будівництвом Ґанноверського залізничного вокзалу
у Берліні. Протягом наступних
шести років працював асистентом рідної академії. Загалом
Зиґмунт Ґорґолевський чимало
доклався до розбудови Німеччини, Польщі — спроектував
королівські палаци у Берліні та
Кілі, рейхстаг, міст Кайзера Вільгельма, університетські лікарні у Галле та
Бонні, протестантську церкву у Берліні, палац Бель В’ю, суд в Ополе
й Ольштині, в’язницю у Свідниці та
Хожуві, будував та реставрував церкви, замки, палаци, бібліотеки, дзвіниці, зрештою, житлові будинки.

Величний театр
1893 року Зиґмунт Ґорґолевський переїхав до Львова, оселився на Словацького, 8. На запрошення австрійської влади очолив Художньо-промислову школу (тепер — коледж
ім. І. Труша). А через рік став членом
Політехнічного товариства. У цей
час архітектор спроектував кілька
виставкових павільйонів.
Тоді у Львові вже стояло питання побудови Великого міського театру. У Політехнічному товаристві
відбулася публічна дискусія щодо
визначення місця для нього. Будівничі розглядали різні ділянки — на

місці колишнього Низького замку,
площі Підкови, парку Франка, площі Г. Григоренка (теперішні назви),
площі Галицькій тощо. Однак коли
1894 року місто отримало 10 млн.
крон позики, з яких 700 тис. запланували витратити для будівництва
театру, то для цього обрали тодішню
площу Голуховських.
1895 року оголошено конкурс.
Ґорґолевський, щоб уникнути звинувачень у використанні суспіль-

ного авторитету, а також службового
становища як директора Промислової школи, таємно підготував свій
проект і надіслав його не зі Львова,
а з Лейпцига. Роботи розглядали
таємно, без розкриття авторства.
Коли виграв Ґорґолевський, то його
суперник ніяк не міг змиритися з поразкою та ініціював суспільну дискусію. Політехнічне товариство вирішило модифікувати обидві роботи
і розглянути їх повторно. Однак це
лише підтвердило перевагу проекту
Ґорґолевського.
Для побудови театру, що став головним в ансамблі новоствореного
проспекту, замикаючи перспективу
парадно-прогулянкового бульвару,
довелося змінити річище Полтви, яка
тоді протікала під теперішнім проспектом Свободи. До цих робіт довелося залучити багатьох архітекторів
і будівельників. А в співавторстві
з Іваном Левинським Ґорґолевський
спроектував дім для зберігання декорацій на нинішній вулиці Куліша.

Особливістю споруди театру стало те, що архітектор за основу композиції взяв схему багатоярусної
партерної зали з глибинною сценою.
Такі будівлі були поширені в Європі.
Автор окремо виділив сцену і глядацьку залу на 1100 місць. По периметру розмістив парадний вестибюль
і фойє. Навколо сцени — кімнати
творчого складу трупи, костюмерні. Над оздобленням інтер’єрів працював солідний творчий колектив
львівських скульпторів і живописців.
Окремої уваги заслуговує алегорична живописна завіса
Г. Семирадського.
Споруду театру виконано у найкращих формах неоренесансу та
необароко. Головною окрасою фасаду
став портик великого ордеру зі спареними колонами, який
опирається на рустований
цоколь. У його нішах — алегоричні композиції „Трагедія“
і „Комедія“ (автори — А. Попель і Т. Баронч). А завершують композицію фасаду металеві фігури „Поезія“, „Слава“
і „Музика“ авторства українського майстра П. Війтовича.
Театр будували три роки. Урочисте відкриття відбулося 4 жовтня
1900 року прем’єрою В. Желенського
„Янек“, яка розповідала про життя
карпатських верховинців. Головну
партію співав тенор Олександр Мишуга. Були присутні делегації з різних європейських театрів. Та вже
через рік ґрунт під спорудою почав
осідати більшими розмірами, ніж
це було передбачено, з’явилися тріщини на стінах. Згодом просідання
зупинилося. Коли за два роки архітектор раптово помер від паралічу
аорти серця, то містом ходили чутки, начебто він наклав на себе руки
через просідання театру.
Понад сторіччя сцена Львівської
опери приймає багатьох українських
та закордонних виконавців світової
слави. Тут гастролюють справжні
зірки оперного співу, колективи.
А сама архітектура театру не перестає зацікавлювати туристів.
Підготувала Ірина МАРТИН
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Пам’ятай про пам’ять — і буде
в заліковці все ОК
З
а довгі вимушені канікули мозок відпочив, але попри це й дещо
втратив свої здібності. Адже, як не парадоксально, всі набуті
й вроджені функції треба підтримувати у належному стані щодня,
тренуючись, вправляючись у них, відточуючи деталі й нюанси. Увага
й пам’ять — не виняток. Про них і спробуємо подбати цього разу, тим
більше, що для декого вони ой як потрібні добрі і саме зараз, коли сесія.

Хоч секрет вічної юності, на думку
Еріха Марії Ремарка, у вмінні забувати, секрет відмінної оцінки протилежний — у вмінні в потрібну мить
згадати вивчене і застосувати його
на практиці. Страх відбирає пам’ять,
а спокій і впевненість у своїх силах її
додають. Про це слід пам’ятати насамперед. Як і те, що „як не наївся,
то вже не налижешся“:
— Не треба себе обманювати — якщо протягом року
людина не навантажувала
свою пам’ять, то за три дні
зробити з нею щось фантастичне не вийде, — відповідає
на моє запитання „Які експрес-методи можна використати середньостатичному
студентові, щоб за кілька
днів привести пам’ять так би
мовити у бойову готовність?“
Гордій Остапович — єдиний
представник України на Чемпіонаті світу зі спортивного
запам’ятовування, що проходив торік у КНР, у місті Хайкоу. Там він
у категорії 18–60 років посів 60 місце, а серед європейців — сьоме.
Але:
— Дуже важливим є сон. Особливо в період серйозних інтелектуальних навантажень, — зауважує
Гордій. — Люди, що професійно
займаються спортивним запам’ятовуванням, знають, наскільки падають показники, „просідає“ увага,
коли недоспана лише одна година.
А якщо недосипання стає регулярним, то готуйтесь до неймовірних
ляпів у житті. Тому рекомендація
номер один — здоровий та повноцінний сон. Він точно дасть результат, якщо ціль — скласти іспит у сфері, над якою ви довго працювали.
Правда, дуже часто студентам треба
зробити бліц-криг, тобто буквально
за ніч засвоїти те, на що варто було
витратити декілька місяців. Тут дуже
важливим є дозування інфи. Що це

означає? Увага людини нормально
працює на порівняно невеликих проміжках часу, і якщо у вас є інтелектуальна робота, на яку, скажімо, можна
витратити чисті чотири години, то
це правильніше робити порціями:
12 сеансів по 20 хвилин. Або 16 по
15 хв. Перерва між сеансами приблизно 5–7 хвилин, кожні три-чоти-

ри сеанси треба розділяти більшою
паузою тривалістю 10–12 хвилин.
Тут головне чітко розмежувати: сеанс навчання має бути сеансом навчання і більше нічого іншого в цей
час робити не можна. А в періоди
відпочинку можете робити будь-що,
тільки не навчатись!
— А як студентові подолати на іспитах страх, як Ви це робите?
— Як долаю страх? Гм… Страху як
такого не відчуваю. Точно є переживання, „мандраж“. Тобто це питання можна перефразувати в „Як
заспокоюєте себе?“. На змаганнях
зі спортивного запам’ятовування
перед кожною дисципліною дається хвилина на підготовку. Зазвичай,
у залі в цей час панує абсолютна
тиша, але напруга так і висить у повітрі. Зрозуміло, що саме через цю
напругу мало хто може показати на
конкурсі ті результати, яких легко
досягнути вдома. Особисто я вико-

ристовую рекомендації Йоганна
Шульца з аутогенного тренування
(АТ). Найпростіший метод — почати уявляти свою праву руку важкою.
Коли увага перемикається із завдання „показати результат“ на „відчути
руку важкою“, „мандраж“ майже моментально зникає. Так, я розумію,
що для цього треба попрацювати
з АТ деякий час, але техніка діє, і цього більш, ніж достатньо.
— Вчитись танцювати, займатися
стрільбою, ходити босоніж, харчуватись із дотриманням точного графіку
(хвилина в хвилину), перестрибувати
поглядом з одного предмета на
інший, перетворювати слова,
змінюючи в них по одній літері, складати списки з 50-ти
(хто більше?) футбольних команд чи чогось іншого — способів покращити увагу й пам’ять
безліч. Які ж вправи для тренування пам’яті найефективніші, як це визначити? Для Вас,
зокрема, які?
— Найефективніша вправа — це ведення щоденника.
Ніщо не зрівняється зі щоденними записами у блокноті, вони можуть зробити
з пам’яттю чудеса. Кожного дня ЗГАДУВАТИ і робити це впродовж тривалого часу — значить натренувати
свою пам’ять видавати інформацію
саме тоді, коли це потрібно вам. Звичайно, що написання щоденника повинно відбуватися згідно з деякими
правилами. Серед них — обов’язкове
перечитування вечірнього запису на
наступний ранок. Або чітка хронологія подій дня, який описуєте. Хоча
навіть якщо просто описуєте все, що
трапилося з вами за цей день, без
будь-яких правил та рекомендацій,
то це все одно буде величезним плюсом для роботи вашої пам’яті.
Наостанок не зашкодить замислитися над словами французького
філософа Люка де Клап’є Вовенарга:
„Дурень, у котрого велика пам’ять,
наповнений думками і фактами; та
він не вміє робити висновків і умовиводів, а в них — уся суть“.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Незаконне перевезення товарів через кордон. 8. Науковий експеримент. 9. Бог торгівлі у давніх греків.
11. Лікувальний заклад при військовій частині. 13. Багаторічна водяна рослина; водяна чума. 15. Виступ будівлі, здебільшого напівкруглої форми, де є вівтарна
частина християнських храмів. 17. Найбільший духовий
клавішний музичний інструмент. 19. „Торпеда“ для „Титаніка“. 22. Ігуменя католицького жіночого монастиря.
25. Польський художник ХІХ ст. 27. Військове звання
у військово-морському флоті. 30. Нащадок іспанських
колонізаторів у Латинській Америці. 31. Мексиканський
спиртний напій з агави. 33. Багаторічна рослина з великими жовтими квітками; горицвіт. 34. Зимовий вид спорту, що поєднує лижні перегони і стрільбу з гвинтівки.
39. Снаряд для спортивної гімнастики, вправи на якому
виконують тільки чоловіки. 40. Молочний сік каучуконосних рослин, наприклад гевеї. 41. Наука про птахів.
Вертикально:
1. Велика хижа морська риба. 2. Механічний пристрій
для заміщення втрачених органів або частин тіла людей. 3. Складова частина світильника, що захищає очі
від дії світла. 4. Сезон збирання і переробки цукрової
тростини на Кубі. 6. День тижня. 7. Грошова одиниця Київської Русі. 8. Необхідність вибору між двома
можливостями. 10. Тропічний степ, порослий високими
травами і окремими деревами. 12. Запрошення артиста
на певний строк для участі в спектаклях або концертах.
14. Велике листяне дерево з міцною деревиною. 16. Партія гри в теніс. 17. Овочева городня рослина зі сланким
стеблом. 18. Морська тварина з довгим бивнем у верхній
щелепі; єдиноріг. 20. Дев’ята літера грецького алфавіту.
21. Він був парубок моторний і хлопець хоть куди козак.
23. Батько роду людського, якого Бог створив з глини.
24. Річка в Парижі. 25. Організм із раптово зміненими спадковими ознаками і властивостями. 26. Озеро у
групі Великих Озер в Канаді та США. 28. Штучна мова,
створена на основі есперанто. 29. Грецький острів, бать-

ківщина Сапфо. 32. Місто в Східному Сибіру, столиця
Хакасії. 33. Предмет схожий з іншим предметом за певними параметрами. 35. Бланк установленої форми для
запису в ньому певних біографічних та інших даних.
36. Креслярський інструмент для проведення кривих
ліній. 37. Тонкий шар глини, який наносять на поверхню
керамічного виробу перед випалюванням. 38. Вертикальний брус, стовп, який служить опорою для чого-небудь, у якійсь споруді.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
12.02.1871 — народився Лесь Мартович, український письменник i громадський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували Ольгу
Басараб, члена Української Військової
Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори до
сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Ґеорґiй Кониський,
український письменник, церковний
i культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко,
український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Сименон,

французький письменник, автор детективних романів.
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш,
український громадський діяч, письменник, історик, етнограф.
15.02.1574 — друкар Іван Федоров видав
у Львові „Апостол“ — одну з найдавніших
на території України книг.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-Артемовський, визначний український
композитор, автор опери „Запорожець
за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостійності
Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Евген Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-Сiверським розстріляли полковника
Івана Богуна.

17.02.1892 — народився Йосип Коберницький-Слiпий, кардинал i Патріарх
Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизько,
український поет (розстріляний енкаведистами 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алессандро Вольта, італійський фізик і фізіолог, винахідник першого хімічного джерела постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк,
український композитор, теоретик музики.
18.02.1956 — народилася Софія Русова,
талановитий педагог-просвiтитель, видатна постать українського національного руху.
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Реклама в „Аудиторії“

Новинки
Яремко І. Й.,
Лемішовська О. С.
Історія обліку,
аналізу та аудиту
Навчальний посібник.
Навчальний посібник підготовлений
для забезпечення
навчальної дисцип
ліни „Історія обліку,
аналізу та аудиту“,
яку вивчають студенти за напрямом
підготовки „Облік і аудит“. Розкрито
передумови та етапи становлення господарського обліку, зміст облікових
культур у різних державах, їх відмінні
особливості.
За ред. Готри З. Ю.
Органічна
електроніка
Навчальний посібник.
Основні постулати
квантової механіки для органічної
електроніки: базові
структури та особливості функціонування нанорозмірних елементів, пристроїв електронної
техніки.
Для студентів базового напряму „Електронні пристрої та системи“.
Може бути корисний під час підготовки
спеціалістів і магістрів, які спеціалізуються у галузі теоретичної органічної
та неорганічної хімії з погляду практичного застосування нових синтезованих
матеріалів в електроніці.
Морушко О. О.
Кадровий
менеджмент
Навчальний посібник.
Розкрито сутність
та зміст управління
персоналом, питання формування
і соціального розвитку колективу.
Висвітлено питання кадрового планування, організації
набору і відбору кадрів, оцінювання
й атестації персоналу. Розглянуто сучасні методи кадрового менеджменту,
зокрема з використанням елементів
психоінформатики та типології Юнга.
Для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність“ — майбутніх фахівців у галузі
документно-комунікаційної діяльності,
а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/

На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
2
Площа, см 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.

На обкладинці (остання
сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

курси екскурсоводів

Фонд св. Володимира запрошує
Набираємо групу екскурсоводів по Львову. Початок занять із
17 лютого 2015 року. Тривалість
навчання — 4 місяці. Навчальна
програма — 96 годин.
Теоретичні заняття — два рази
на тиждень: вівторок і четвер (із

18 до 19.30); навчальні екскурсії
вулицями міста — у вихідні дні.
Курси ліцензовані.
Тел. для довідок:
(032) 243-27-12; (067) 374-90-20;
(093) 969-70-38.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку № 1405105, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Колодія Романа Зеновійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пінчук Діани Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Молнара Степана Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Юганюк Ірини Юріївни;
студентський квиток № 09603213, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Денисок Оксани Андріївни;
студентський квиток № 09899945, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Імранової Євгенії Олексіївни;

студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Зеленіна Валерія Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Свінціцької Вікторії Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Бадецької Наталії Олександрівни;
студентський квиток № 09847790, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Єднак Валентини Володимирівни;
студентський квиток ВК № 10316354, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Диби Богдана
Олеговича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бабинюка Петра Тарасовича.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
12 лютого — „Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
13 лютого — „Набукко“ (опера). 18.00.
15 лютого — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00,
„Ріголетто“. 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
12 лютого — „Одруження“. 18.00.
13 лютого — „Блазні мимоволі“. 18.00.
14 лютого — Святкова академія з нагоди ювілеїв народних
артистів України Федора Стригуна й Таїсії
Литвиненко. 18.00.
15 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
17 лютого — „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
18 лютого — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.

Камерна сцена
12 лютого — „Катерина“. 17.00.
15 лютого — „Чудова неділя для пікніка“. 18.00.
17 лютого — „Завчасна паморозь“. 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
13 лютого — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
14 лютого — „ Ma-Na Hat-Ta (Небесна земля)“. 19.00.
15 лютого — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
13 лютого — „Вівісекція“. 18.00.
15 лютого — „Загублений хвіст, або Як Вінні-Пух
допоміг Іа-Іа“. 12.00, „Антиформалістичний
райок“. 18.00.
16 лютого — „Антиформалістичний райок“. 18.00.

передплата-2015

Передплатний індекс

35004

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
14, 15 лютого — „Весела корчма“. 18.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
12 лютого — „Русалонька“. 11.00, „Таїна буття“. 16.00.
14 лютого — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 13.00,
„Крила ангела“. 18.00.
15 лютого — „Дикі лебеді“. 12.00, 15.00.
17, 18 лютого — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 14.00.

О С В І Т Н І Й С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й Т И Ж Н Е ВИ К „ А У Д И Т О Р І Я “
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 — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 150026.
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