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Вітаю зі світлим святом
Воскресіння Христового!
На нашу землю приходить велике свято — Воскресіння Христове.
Приходить разом із весняним пробудженням природи, народженням нових мрій, сподівань і надій, нового бачення себе у новому ще незвіданому майбутньому. Яким воно буде? Чим обнадіє
серця і зігріє душі?
Великодні дні — це завжди добра нагода для кожної людини
побачити й відчути себе в оновленій іпостасі, звірити свої помисли, переконання, бажання та вчинки з великою пожертвою нашого Спасителя. А ще — доторкнутися до вічних духовних цінностей:
добра, любові, милосердя, терпеливості, взаємоповаги, взаємодовіри й взаємодопомоги. Адже будь-яка добра справа, зроблена
заради іншої людини, обов’язково воздасться щедрою сторицею.
Україна переживає найдраматичніший період у своїй новітній історії. Другий рік поспіль триває неоголошена кривава
війна, яку веде Росія проти нашої держави. Віроломно порушивши норми загальновизнаного міжнародного права, укладених договорів і домовленостей, агресор підступно захопив
Крим, сіє терор і смерть на значній території одвічних українських земель Донеччини і Луганщини. Мета одна — розколоти
і знищити нашу державу, котра всупереч намірам правлячого
кремлівського режиму обрала європейський шлях розвитку.
Масштаби цієї трагедії викликають справжнє потрясіння: загинули тисячі людей, десятки тисяч поранені, мільйони
біженців змушені покинути свої домівки, зруйновані тисячі
об’єктів житла, промисловості та інфраструктури на десятки
мільярдів гривень.
Викладачі та студенти Львівської політехніки, яка торік відзначила 170-річний ювілей, свято виконуючи свій патріотичний
обов’язок, роблять вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави — зібрали для потреб воїнів АТО понад один
мільйон гривень, закупили необхідне медичне обладнання,

транспортні засоби тощо.
Нині чимало львівських
політехніків зі зброєю
в руках відважно воюють
на сході.
Марафон допомоги
Українському війську в
університеті триває. Закликаю всіх небайдужих
подвоїти зусилля для того, щоб захисники Вітчизни повсякчас відчували, що про них не забувають, про них дбають, їм
допомагають здобути таку потрібну всім нам перемогу.
Водночас від кожного з нас вимагається максимальна витримка, згуртованість і пильність, організованість та дисципліна. Ми маємо робити вагомі здобутки в освіті та науці, берегти
незалежність і територіальну цілісність нашої Батьківщини.
У благословенний день Воскресіння Христового щиро бажаю всім львівським політехнікам щастя й доброго здоров’я,
родинного тепла і достатку! Аби душі ваші були багаті на добро,
як святковий стіл, чисті та осяйні, як Великодній рушник, веселі
та натхненні, як барвисті українські писанки! Нехай малинові
дзвони Воскресіння Христового принесуть у ваші оселі Віру,
Надію і Любов, а на нашу благословенну землю — мир і спокій,
відродження і розвій Української незалежної держави в колі
європейської сім’ї народів!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини
професор Юрій БОБАЛО

Христос Воскрес! — Воскресне Україна!
Лише кілька днів відділяють нас від
величного християнського свята, названого в народі Великоднем, Великим
Днем перемоги добра над злом, тріумфу
Божого милосердя і любові над силами
темряви, недовіри, підступу.
Світло радості через велике це Свято
увійде в наші душі і ми вітатимемо один
одного таким традиційним і водночас кожен раз іншим „Христос Воскрес!“. А десь
глибоко в душі кожного українця відлунюватиме вимріяне цілими поколіннями
„Воскресне Україна!“, бо глибока християнська традиція нерозривна з нашими
національними переживаннями.
Христос воскрес, пройшовши через осуд від тих, які лиш вчора кричали
„Осанна!“, зазнавши відступництва і зрад
від найближчих, відчувши від них гіркоту
нерозуміння і слабодухості. Христос воскрес, прийнявши мученицьку смерть на
хресті, принісши в жертву во ім’я спасіння людства своє земне життя, навіки змі-

нивши душі людей, дарувавши нам світло
любові, милосердя і добра.
З Його заповітами намагаємось іти
по життєвій дорозі. Україна воскресла,
виокремилась на карті світу як держава
через жертовну працю для неї мільйонів
і через найвищу жертву — життя, які принесли найкращі, героїчні сини нашого
народу під Берестечком, Крутами, Базаром, у повстанських боях і в боях Другої
Світової. Власне їхня невідступна віра
у свій народ, небачені звитяга і мужність
виховали героїв Небесної Сотні і тих, які
нині так віддано і мужньо захищають нашу
землю у війні з ненависним окупантом.
У ці страсні дні не забудьмо про них,
наших захисників, які потребують підтримки, допомоги, доброго слова. Члени
Товариства „Просвіта“, „Молодої Просвіти“, профкому студентів та аспірантів
підуть у військовий госпіталь, лікарні, де
лежать поранені бійці, яким ми передамо
наші скромні дарунки разом із словами

щирої подяки; не забули ми і про бійців
на східних рубежах держави, які в окопах і під смертоносними обстрілами захищають наш спокій, мирні дні і радість
святкування. Бо тільки тоді ми з чистим
серцем підемо святити золотаві паски,
втішатимемося маленькими сонечками-писанками, хрещатим барвінком сяятимуть прикрашені кошички, а світло
Христової науки наповнить серце і душу.
Зустрінемося в рідній Політехніці після
Великодня у Світлий вівторок, за доброю
нашою традицією у вишиванках, бо вишиванка — це не лише гармонійні хрестики
і взори, це наш національний код.
То ж радісних, духовних, благословенних свят Воскресіння Христового для
вас і ваших родин, дорогі політехніки!
Від „Просвіти“
Львівської політехніки —
голова Товариства
професор Христина Бурштинська
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олімпіада

Економісти змагалися у Політехніці

М

инулого тижня до Львівської політехніки з’їхалися кращі майбутні економісти країни, — з 1 до 4 квітня тут тривав ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з міжнародної економіки. Власне, обидва тури інтелектуальних змагань
пройшли другого квітня, третього — організатори та журі вітали переможців,
а в інші дні молодь мала час ближче познайомитися між собою та погуляти містом.

Насамперед варто зауважити, що ініціаторами заснування Всеукраїнської
олімпіади з навчальної
дисципліни „Міжнародна
економіка“ 2001 року були
саме науковці Львівської
політехніки. Відтак перші
шість років поспіль професійний конкурс молодих
економістів відбувався
в Інституті економіки та
менеджменту, ІНЕМвці
склали перші положення
про цю олімпіаду, розробили перші методички. За
мирного часу до Львова
на олімпіаду приїздили
сотні учасників, а цього разу прибули тільки
83 студенти 3–5 курсів
з понад 30 вишів, повідомив під час відкриття директор ІНЕМ професор
Олег Кузьмін. Також він
пояснив присутнім, чому
олімпіада з такого важливого предмету так пізно
з’явилася в Україні:

— Я вважаю, що олімпіада з міжнародної економіки в Україні — річ дуже
важлива. Тому, що сама
спеціальність у нашій країні з’явилася тільки з часу
незалежності. До того
в усьому Союзі таку дисципліну викладали тільки
три російські виші, а потрапити до них було майже

неможливо. Олімпіада потрібна для того, щоб „помірятися силами“, порівняти
навчальні плани й програми, познайомитися, — сказав директор ІНЕМ.
Також гостей із інших
міст України та львівських
юних економістів-міжнародників привітав проректор Дмитро Федасюк.
У п’ятницю, перед
врученням грамот та дипломів переможцям олімпіади, організатори подякували всім присутнім
за активну участь у ній,
а доцент Андрій Босак (кафедра ММП, ІНЕМ), який
керував групою розробників олімпіадних завдань,
проаналізував основні
помилки учасників. Чи не
найголовнішим промахом, за його словами, є те,
що більшість студентів не
вміють будувати графіки
до задач або не розуміють
їх доцільності. Щоб учас-

ники майбутніх олімпіад
могли завчасу повправлятися у розв’язанні подібних задач, організатори та
журі олімпіади вирішили
видати збірник завдань для
підготовки до олімпіади
з міжнародної економіки.
Загалом переможців
журі поділило на дві групи: переможці олімпіади та переможці в різних
номінаціях. Зважаючи на
велику кількість нагороджених, подаємо прізвища тільки тих студентів,
які отримали дипломи за
перше місце. Це — Катерина Трубецька (ОР бакалавр, КНУ ім. Т. Шевченка), Ольга Переста (ОР
спеціаліст, НУ „Львівська
політехніка“) та Лілія Синяговська (ОР магістр,
КНТЕУ).
Усім учасникам олімпіади з дисципліни „Міжнародна економіка“ члени
журі рекомендували взяти
участь в інтелектуальних
змаганнях із однойменного напряму, які відбудуться
в Києві 24 квітня.
Анна ГЕРИЧ

фотофакт

Медалі — найкращим
інтелектуалам

31

березня під час засідання Вченої ради
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій з рук директора Миколи
Медиковського нагороди отримали переможці четвертого загальноуніверситетського чемпіонату „Що? Де? Коли?“ — команди
„Цитрус“ (капітан — Руслан Белзюк) та „Red
Hot Chilly Penguins“ (Сергій Дахній).

У фіналі інтелектуальної гри, яка
вимагає не лише знань, але й вміння логічно мислити, оперативно
приймати рішення та працювати командно, 25 березня студенти
ІКНІ посіли одразу два перші місця.
Третьокурсники „Цитруса“ відво-

ювали перше місце і золоті медалі,
а срібні нагороди дісталися команді
„Red Hot Chilly Penguins“, — досвідченим у цьому „спорті“ четвертокурсникам.
Бронзові медалі отримала команда аспірантів та викладачів з різних

інститутів вишу „Бійці невидимого
фронту“ (капітан — Юлія Дмитрук).
Також третє місце, але в студентському заліку присудили першокурсникам ІКТА „4+2“ (капітан — Андрій
Юрків).
А. Г.
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круглий стіл

коротко

Екстрасенси родом
з радянських лабораторій

Ф

ілософи, психологи, філологи і навіть політологи зібралися третього
квітня у Науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки, щоб
поговорити про поетику і практику езотеризму. Круглий стіл на таку
доволі загадкову тему зібрав науковців з різних регіонів України.

Езотеризм (від грец. — внутрішній) —
це системи філософських поглядів на
природу досліджуваного об’єкту. До
нього належать вчення, доктрини,
практики, а також інші методи таємного знання про природу явищ,
доступні лише вузькому колу посвячених (магія, алхімія, астрологія,
гностицизм, кабала, теософія, йога,
ваджраяна (буддійський тантризм),
масонство, антропософія тощо).
Очевидно, що езотеризм представляє не одну загальну традицію чи
систему поглядів, а багато окремих
груп і рухів, які часто мають різні погляди на природу явищ. Саме тому
вивчати його можна під різними кутами зору.
Звідки взялися нинішні екстрасенси, а також про причину „експансії ворожок та віщунів на українському ринку“ у 90-х роках минулого століття розповів доцент філософського
факультету КНУ ім. Т. Шевченка Ігор
Богдановський. За його словами, наприкінці 60-х — на початку 70-х років у СРСР активно проводили таємні
дослідження явищ біоенергетики та
екстрасенсорики, якими керували
МОЗ та КДБ. В Україні також діяла
секція психотроніки. Серед її науковців — О. Бахтіяров, О. Воронов.
У 90-і роки ХХ століття держава перестала фінансувати ці дослідження,
тому більшість дослідників екстрасенсорики перевтілилися у шаманів
і просто заробляють гроші. Свого
часу Олег Бахтіяров розробив метод
штучної мови, яка дозволяє людині
діяти раціонально, виконуючи певне
завдання в екстремальних зовнішніх
умовах, а також в умовах зміненого
стану свідомості.
— Цими методами різко інтенсифікують пам’ять і перетворюють
людину на механізм, здатний виконати надзавдання, відкинувши власні сумніви й фізичні відчуття. Наразі
в Україні ці речі комерціалізувалися,
їх застосовують для інтенсивного
вивчення мов тощо. Можемо здогадуватися, чим займався О. Бахтіяров
в Україні до минулого року, — у бе-

резні 2014-го СБУ арештувала його
одним із перших. Через кілька тижнів його відпустили, й тепер він з Росії вже не показується, — продовжує
дослідник.
У РФ великі дослідження в галузі екстрасенсорики провів колектив
дослідників під керівництвом Ігоря Смірнова, який був радикальним
російським шовіністом. Його розробки дозволяють проводити, так
зване, глибоке психозондування:
у підсвідомість людини вводять
певну інформацію. Всі результати цих досліджень запатентовані
в РФ. Група Смірнова розробила
комп’ютерні психосоматичні аналіз-методи, які з 2003 року впроваджуються на території Росії. В останні роки свого життя Смірнов
працював над створенням приладів-резонаторів, які б дозволяли
впливати на людську підсвідомість,
зокрема через медіа.
— Ігор Смірнов писав у своїй
книзі, що „необхідно створити національну ідею, впровадити її в народні маси, сформувати чітко поставлену історичну мету: існування
багатьох народів в складі російської
нації“. Або ж: „Інформаційна війна
використовуватиме зброю масового
ураження, началом якої є соматичний фактор“. Це не обмовки. Думаю, всі його напрацювання якраз
зараз використовують у Росії, щоб
впливати на власне населення. Зі
спілкування з російськими колегами, знаю, що з приходом Путіна до
влади ці розробки знову втаємничили й тепер їх дуже добре фінансують.
Останнім часом я перестав спілкуватися зі знайомими, які практикують
екстрасенсорику, — вони стають щоразу агресивніші щодо України. Маю
підозру, що тут також не обходиться
без втручання у підсвідомість. І це
ще раз доводить, що екстрасенсорику не варто відкидати, її мають досліджувати й українські науковці, —
каже Ігор Богдановський.
Анна ГЕРИЧ

Політехніки — серед переможців
регіонального етапу VII Міжнародного чемпіонату „Золотий
Байт 2015“. Журі оцінило ідеї
учасників і визначило найкращих у семи номінаціях. Серед
них є студенти Львівської політехніки: Микола Держило, Віктор
Сорочак, Володимир Медвідь
посіли ІІ місце у номінації
Startup challenge і І-ше у категорії Mobile development; Любомир
Грицай — ІІІ місце у Character
design; Михайло Дем’ян — І місце у Web-design. Переможці
регіонального туру виступлять
у фіналі чемпіонату.
Найкращі — на стажування
в Польщу. У Генеральному
консульстві Польщі у Львові
відбулися інтерв’ю зі студентами Львівської політехніки, ЛНУ
ім. І. Франка і ЛНАМ. Найкращі
візьмуть участь у літній програмі професійних стажувань
у польських і міжнародних
компаніях, які працюють на
території Польщі. Організатором
програми є фонд Leopolis for
Future. А напередодні у Політехніці голова правління польської
страхової групи Avia Group Адам
Ушполевіч прочитав лекцію про
використання новітніх технологій у сфері фінансових послуг.
На навчання за кордон. МОН
Македонії надає стипендії на
навчання у державних вишах
країни. Навчання буде македонською мовою. Заявки прийматимуться до 31 липня. Докладніше
на www.stipendii.mon.gov.mk
і www.mon.gov.mk. Про початок
подання заявок до 28 травня на
здобуття стипендії в 2015/16 н. р.
у своїх вишах оголосила і Словаччина; більше на www.minedu.sk
і www.vladnestipendia.sk.
УКУ відкриває Школу управління.
Вона готуватиме менеджерів для
роботи в центральних і регіо
нальних органах державної
влади, місцевого самоврядування та для громадського сектора.
Мета Школи — підвищити до
міжнародних стандартів рівень
управлінців в Україні. Навчання
стартує у вересні. Очолить Школу
екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло
Шеремета.
За матеріалами інформагенцій
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„Нам має бути комфортно
на місці нашої праці“
Д

ва місяці тому виконувачем обов’язків завідувача кафедри дизайну та основ
архітектури Інституту архітектури стала випускниця, а згодом професор
кафедри архітектурного проектування Світлана Лінда.

Ще коли вчилася на п’ятому курсі, керівником її
дипломного проекту був
директор інституту професор Богдан Черкес. Відтак доля не раз зводила
їх у різних спільних проектах, тому не дивно, що
саме цій молодшій колезі
Богдан Степанович доручив керівництво своєю кафедрою: у ній він побачив
потенційного продовжувача своїх справ.
— Я якось відразу влилася у колектив кафедри
архітектурного проектування, — розповідає Світлана Миколаївна. — Вже
на п’ятому курсі почала
працювати над майбутньою кандидатською ди
сертацією. Під час навчання в аспірантурі влаштувалася старшим лаборантом
на кафедру реставрації та
реконструкції архітектурних комплексів. Там пройшла добру школу організації навчального процесу,
складання навантажень,
розкладів навчання тощо.
Тоді здавалося, що ці знання мені, науковцю, ніяк не
придадуться, адже після
захисту дисертації повернулася на рідну кафед
ру, згодом захистила ще
й докторську дисертацію.
А коли Богдан Степанович
запропонував мені очолити його кафедру, ішла
туди без остраху: багатьох
людей я вже знала, бо не
раз стикалася з ними по
роботі, крім цього, відчувала тверду, дружню руку
допомоги її колишнього
очільника. Хоча невеличкий острах все-таки був,
адже це вперше мені довірили керувати таким великим колективом.

— Тож як почуваєтеся нині
в ролі керівника?
— Кафедра дизайну та основ архітектури — одна
з найкращих і найбільших
не лише в інституті, а й
в університеті. Її знають не
лише в Україні, а й за кордоном. Її завжди очолювали
знані керівники, професіонали з високими особистими якостями. Останній
її керівник — директор Інституту архітектури професор Богдан Черкес — зумів
створити дуже дружний,
творчий, кваліфікований
колектив, що дозволило
кафедрі вирости професійно: була відкрита нова
спеціальність, на кафедрі
навчається багато студентів-платників, працюють
відомі люди мистецтва, що
дало змогу створити тут
відповідний центр мистецького тяжіння.
— Ви — людина творча, а як
керівникові доведеться мати
справу з багатьма нетворчими процесами, з організаційною роботою зокрема.
— Для мене в цьому плані
нічого складного нема, бо
хоч працівники кафедри
теж люди творчі, та кожен з них дуже ретельно
відповідає за свою ділянку
роботи. Колектив працює
як злагоджений механізм
годинника. Роботи всякої
дуже багато, але все це ми
робимо професійно, спільними зусиллями.
— Ваші кроки як завідувача
кафедри…
— Найперше — не внести
дисгармонії у цю злагоджену музику. Нині переді
мною стоїть велика відповідальність за дальшу долю

кафедри: її рейтинг має не
лише залишитися, а й надалі зростати. Намагатимусь
працювати в руслі поваги,
підтримки між колегами,
тобто розвивати те, що так
гармонійно створив Богдан Степанович. Я мушу
розумно організовувати
навчальний процес, дослухатися до ідей кожного
працівника, підтримувати
їх, бо ж разом працюємо
на спільну мету: дальший
розквіт кафедри. Гадаю,
коли в країні все стабілізується, зможемо відкривати
нові спеціальності, створити (є вже такі пропозиції)
центр дизайну. Розвиватися є куди, працівники цього прагнуть, а я хочу цьому
процесу активно допомагати. Робитиму все, щоб наші
викладачі йшли на роботу
із задоволенням. Нам має
бути комфортно на місці
нашої праці.
— Під Вашим началом є ще
й студенти…
— З нашими студентами
приємно працювати, адже
кожен з них — непересічна особистість. Творчим
студентам допомагаємо
в їхньому професійному
зростанні, адже завдання
викладачів — дати студентам знання, а воно неможливе без особистого
контакту, без ставлення
до них, як до своїх дітей.
В колективі є гарні неформальні стосунки між викладачами і вихованцями.
Ми намагаємося показати
студентам, що світ — великий і кольоровий, дати
їм можливість якнайповніше розвинутися у різних
професійних напрямах.
Тобто, допомагаємо їм

стати громадянами відкритого, великого світу.
— Як втілюватимуться на
кафедрі нові положення Закону „Про вищу освіту“?
— Загалом, все йтиме планово. Я розумію, що МОН
хоче поліпшити якість
освіти і це правильно. Над
своєю самоосвітою мають
працювати не лише студенти, а й викладачі: знати
мови (на засіданні кафедри
пропонуватиму вести окремі лекційні курси англійською мовою), брати участь
у реформуванні навчальних програм, формувати
наукову школу тощо. Мрію
створити спеціальність
з вивчення теорії архітектури, яка теж могла би мати
свою наукову школу.
— Якою бачите кафедру
в майбутньому?
— Наше завдання — й надалі інтегруватися з європейським освітнім співтовариством. Це нормально,
коли студент семестр чи
два навчається за кордоном. Завдяки Міжнародній
стипендіальній програмі
„Інфініті“ цей процес уже
пішов. Але таких проектів має бути більше: нині
поїхати навчатися за кордон з різних причин може
собі дозволити далеко не
кожен, а це має стати буденною справою. Студенти мають бути готові навчатися у будь-якій країні,
набиратися нових знань
і бути готовими до різних
життєвих ситуацій, адже
рівень їхньої підготовки
дуже високий і вони будьде зможуть дати собі раду.
Катерина ГРЕЧИН
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Важливо слухати себе і бути наполегливим

„В

ажливо слухати себе, щоб знайти, за Сковородою, „сродну
працю“. Я щаслива, бо роблю те, що люблю“, — каже Марія
Маланчук, асистент кафедри кадастру територій Львівської політехніки. Вона стала найкращим молодим науковцем Інституту геодезії
2013 року, претендує на цей статус і в черговому конкурсі, а ми сьогодні говоримо про вміння правильно оцінювати — не лише землю,
а й самого себе і різні складові нашого життя.

Оцінити, щоб
оживити
Зайнятись науковою
роботою Марію Маланчук підштовхнув завідувач кафедри КДТ професор Лев Миколайович Перович, а успішно
розпочати цей шлях
допоміг науковий керівник професор Ростислав Миколайович Панас; поради
досвідчених наставників молодий
учений дуже цінує. У кандидатській
дисертації, яку захистила в 2013-му,
науковець досліджувала актуальну
проблему — порушених земель, тобто земель, які внаслідок виробничої
діяльності людини втратили свою
цінність, господарську, екологічну.
Асистент кафедри КДТ розповідає:
— Моя дисертація стосувалася
земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки. На
Львівщині є три промислові об’єкти
з видобутку сірки: у Яворові, Роздолі
та селищі Подорожнє біля Жидачева.
Основною метою роботи було дослідження стану порушених земель на
територіях родовищ сірки та розробка на цій основі методик, рекомендацій і пропозицій щодо ефективного
збору інформації про ці території та
визначення вартості порушених територій. За радянських часів там були
землі сільськогосподарського призначення, які вилучили під розробку
родовищ (тоді мета — видобувати
сірку — виправдовувала будь-які засоби). Коли на Яворівщині я вперше
побачила територію, де видобували
сірку — це 3 тис. га, вона нагадала
мені місячну поверхню. Пустка, де
нічого не росте, руїни будівель, траплялись виїмки, карстові провали.
Свого часу львівський „Гірхімпром“
вирішив затопити кар’єр, прагнучи
дати нове життя цій території —
для відпочинку населення (зараз це
найбільше озеро на Львівщині). Ціллю моєї дисертації було облікувати

землі кар’єру: провести
їх інвентаризацію, оцінити стан. Адже є різні
види порушених земель
(відвали, гідровідвали,
кар’єри, проммайданчики та ін.), кожен з них
має свої особливості
використання: наприклад, кар’єр — під озеро, хвостосховище —
під орнітологічний
заказник. У дисертації я прагнула
показати справедливу, об’єктивну
ціну цієї території — щоб покращити інвестиційний клімат.

Найбільше дає практика
Про кадастр дослідниця розповідає
охоче і цікаво. Впродовж останніх
років читає студентам ІГДГ різні
курси: з інвентаризації земель і нерухомості, оцінки нерухомості,
організації і управління виробництвом. Зі студентами спільну мову
знаходить легко:
— Вони сприймають мене позитивно, може, тому, що я молода. І я їх теж розумію. Крім роботи
впродовж семестру, веду у них практику: в польових умовах, за три тижні неформального спілкування, всі
стають свої-рідні. Також керую магістерськими кваліфікаційними роботами. Старшокурсники серйозні,
цікавляться своїми перспективами.
В Україні питання землі актуальне:
є багато суперечок через землю, її
розподіл. Земельний кадастр — це
не тільки регулювання й управління земельними ресурсами, це забезпечення всіх процедур щодо землі
(зазвичай раціонально нею розпоряджатися, спостерігати за змінами,
здійснювати землеустрій), а також
оцінка нерухомого майна і природніх ресурсів (водних, лісових тощо).
Тож спеціалісти, яких ми готуємо із
землеустрою та кадастру, оцінки
землі та нерухомого майна, роботою будуть забезпечені. Студенти

зацікавлені, завжди мають багато
запитань: чому на певній території
встановлені саме такі межі, чому
на конкретній ділянці не створено
водоохоронну зону, чому гарна ділянка може бути досить дешевою, які
чинники загалом впливають на вартість землі й т. д. Крім цього, з’явився ще один перспективний напрям
роботи — кадастрові реєстратори,
які здійснюють державну реєстрацію
земельних ділянок, обмежень у їх
використанні тощо, — каже Марія
Степанівна.
Знаючи, що майбутнім фахівцям
„найбільше дає практика“, викладачка всіляко намагається наблизити до
неї теоретичну підготовку студентів.
На заняттях використовує приклади
з виробництва, професійний досвід,
власний і колег. Це особливо важливо, зважаючи на постійне реформування у сфері землеустрою і кадастру.
А от максимально зануритись у виробничі реалії дозволяє практика.
Наприклад, в Оброшиному, на базі
Дослідного господарства Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НАН України, політехніки беруть проби й оцінюють якість
ґрунтів, проводять зйомки території,
складають кадастрові плани і т. д.

Тримати баланс
Марія Маланчук вимоглива до себе,
самокритична, інколи дорікає собі,
що „можна було краще“. Однак доробок дослідниці об’єктивніший за
неї: 21 наукова публікація, відзнака
у конкурсі „Найкращий молодий науковець“, от-от вийдуть навчальні
посібники, співавтором яких вона є.
Успішний науковець, викладач, заступник завідувача кафедри вважає:
— Для доброго результату потрібні наполегливість, наснага і бажання. Якщо не будеш стукати, тобі
не відчинять. Важливо не опускати
рук, а знання і досвід прийдуть: кожна справа вимагає енергії і часу. І без
бажання жодного діла не зробиш.
Звичайно, треба дотримуватись рівноваги, балансу: знати, чим можна,
а чим не варто жертвувати. Знаю точно, що сім’я та рідні повинні домінувати в житті жінки-науковця, адже
це — опора і великий заряд енергії.
Ірина ШУТКА
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу
і мудрого слова
„М
ета Року Митрополита Андрея Шептицького
полягає в тому, щоб ми пізнали його постать
і в нашому житті здійснювали те, на що він звертав
увагу і що він старався передати нашому народові. Адже Митрополит старався навчати правд віри
український народ і заохочував сповнювати Божу
науку щодня“. (Блаженніший Любомир)

Хай Бог Всевишній
благословить
українську родину!
У світлий празник Христового Воскресіння бажаю українському народови і українській родині, тут і там, того
здоровля і сили, від яких
і сила народу залежить.
Якщо маємо дійти до
часів, в яких український
нарід буде розвивати здорово і свобідно всі Богом
дані йому сили, треба нам
між собою і в праці для нашого народу чи над нашим
народом дуже дбайливо

та ревно плекати родинне християнське життя.
Тільки ті народи могутні
і здорові, в яких здорова християнська родина.
Бо родина — це клітина,
з яких складається цілий
організм, що його називаємо народом. Коли інфекція недуги затроїть
цю клітину, цілий організм заражений на недугу.
Святе, чисте, здорове і щасливе родинне життя — це
наймогутніша сила кожної
держави, але й найбільше,
а може, і єдине дочасне
щастя людини. Тому бо-

ронім родину перед злом,
працюймо над тим, щоб
уздоровити ті родини, які
неправильно побудовані
і неправильно розвиваються. Християнська родина — це школа християнського життя, але й школа суспільного, народного
та всенародного життя. Як
довго ця школа здорова,
видає численні і здорові
одиниці, так довго нарід
і здоровий, і сильний.
Ці мої побажання рад би
я передати всім українським
хатам, усім родинам, усім
одиницям, що бажають побудувати собі гніздо родинного щастя. І хай Бог Всевишній благословить українську родину, хай дасть їй
святі матері християнські,
що зуміли би виховувати на
героїв багаточисленне потомство, хай дасть україн-

ським родинам батьків, що
були би для потомства прикладом громадянських чеснот жертвенної праці для
Батьківщини і мудрої ради
в громадських справах. Хай
Бог дасть українській родині
багато героїв, готових віддати життя за Батьківщину,
за Церкву, за Христа.
Нехай ці свята переминуть для вас і супокійно,
і весело, щоб ви в ці святі
дні скріпили серця пам’яттю про Бога і молитвою.
Бажаю вам усякого добра —
і дочасного, і вічного.
(Із пастирського послання
Митрополита Андрея
до духовенства і вірних
на Великдень, 1943 р, Львів)

поле свідомості

Вічна зелень життя

К

оли весняні струмочки очищають всю землю, звільняючи її від усякого непотребу, душа
починає свою нелегку роботу.
Прибирати треба своє поле, поле
свідомості. Виривати, як бур’ян,
із цього поля заздрість, егоїзм,
лицемірство, марнославство,
спокусу. Нелегка праця, але без
неї не обійдемося, якщо хочемо,
щоб труд наш не був безплідний.

У кожного своє поле: широке чи вузьке, чисте, доглянуте чи засмічене, як
і свідомість. Недаремно кажуть: „добросовісна“ чи „недобросовісна“ людина. Добра совість-людина налаштована на добро, недобра совість-людина керується у своїх діях злою волею.
Від чого залежить поле свідомості?
Від працелюбства, пильності й зрілості. Як добрий господар доглядає поле і
воно приносить урожай, так і поле свідомості потребує щоденного догляду,
тоді воно принесе свої плоди. Нехай

кожен поставить собі запитання: що
засіваємо? Чи не лінуємося вчасно
виполювати бур’яни, що засмітили
наше сумління, чи знаходимо час, щоб
вчасно підживити ті нові, ще тендітні
паростки, що тягнуться до сонця, наповнюють світлом день прийдешній і
повертають нас до людяності?
Якщо засіваємо заздрість, то виросте на полі вічний неспокій, страх,
неприязнь і злоба. Якщо засіваємо
щирість, добродушність — зберемо
радість. Багатство засіву залежить
від багатства душі, яка також відповідальна за свідомість людини.
Будьмо пильні, не зрікаймося себе.
Будьмо в мирі зі світом і пам’ятаймо: якщо за душею нічого немає, то і
врожай буде скромненький. Людина
великої душі щедро засіває і щедро
збирає. Тож, пробуджуймо душі свої,
нехай прокидаються від зимової дрімоти і усміхаються назустріч весні.
Поле свідомості, як і поле битви,
має свої поразки й перемоги. Сьогод-

ні поразка — не встояв перед спокусою, але вчасно це усвідомив — і тоді
душа підкаже, як знайти вихід і приведе завтра до перемоги, можливо,
найбільшої, бо це перемога над своїми слабкостями, над своїм маленьким егоїстичним „я“, яке прагне піднестися над усіма, ховаючи справжню людську сутність під покривалом
гордині та амбіцій .
Час невблаганний, тому вже сьогодні починаймо засівати і плекати
шляхетну культуру взаємодії, спілкування, позитивного мислення,
культуру соціального стану — бути
соціально активними і відповідальними на всіх рівнях.
Пробуймо розчищати свій простір свободи і радості, і нехай наше
поле свідомості квітне миром, любов’ю, злагодою і наповнюється духовними плодами. І нехай квітне на
ньому вічна зелень життя!
Галина ЗАХАРЧИН,
завідувач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування
ІНЕМ Львівської політехніки
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IТ-форум

Інновації від ІТ-студентів: не чекай — дій

Н

едавно львівські політехніки — студенти і викладачі кафедри програмного забезпечення — побували на І Всеукраїнському форумі
інновацій студентів ІТ-напрямів, що відбувся в Одесі. Крім цікавої
програми заходу, паралельно підсумували і студентський конкурс
інноваційних стартап-проектів „ІТ-Еврика! Україна“.

На відміну від багатьох вузькоспеціалізованих ІТ-форумів, зустріч
в Одесі була орієнтована на студентську аудиторію. Зібралося понад сто
учасників з різних вишів. Львівську
політехніку представили четвертокурсники Роман Гавран, Василь Мосіюк, Олег Гоян, Сергій Вараниця,
студент п’ятого курсу Роман Буртник і доценти кафедри ПЗ Віталій
Яковина та Павло Сердюк. На форумі було багато цікавих доповідей,
наприклад про історію запуску платформи FlyElephant, новий рекрутинговий сервіс DOU.UA та ін. Віталій
Яковина розповідає:
— Найцікавішими для студентів,
мабуть, були виступи людей, які мають практичний досвід — пройшли
шлях відкриття власного бізнесу чи
створення інновацій. Як-от Роман
Зінченко — співзасновник мережі
Greencubator, що сприяє інноваціям
в енергетиці. Цікавою була доповідь
Андреаса Флодстрома — молодого
чоловіка зі Швеції, який, виконуючи
свій дипломний проект (а у Швеції
студенти впродовж року повинні запустити власний бізнес), вирішив відкрити ІТ-компанію саме в Україні. Це
цікавий досвід: як звичайні студенти
з-за кордону, без знання мови, на старому авто приїхали сюди, жили в офісі — і зуміли заснувати свою компанію
Beetroot, що успішно розвивається
і вже має філіали в декількох містах.
Цей приклад показує студентам, що
не треба боятись, чекати чогось від
держави — а діяти самим.

Магістрант ІКНІ Роман Буртник
підтверджує думку викладача і пояснює, чим для студентів корисний
форум:
— На таких заходах можна дізнатись багато нового і цінного: як
почати власний стартап. Окрема
тема — мотивація, яку ти отримуєш.
Цікаво було дізнатися, з чого починалися різні проекти, і як їх автори
досягли висот. Було багато корисних
порад; а досвід тих, хто „зустрічався
з граблями“, дозволяє іншим хоча б
частково уникнути помилок. Багато хто на таких заходах може завести потрібні знайомства, навіть із
потенційними інвесторами. Серед
спікерів форуму мені найбільше запам’ятались Роман Зінченко і Андреас Флодстром, а також Кирил Соляр
із темою „Як залучити аудиторію
без рекламного бюджету“, а ще Макс
Іщенко, творець „Джина“. Такі життєві історії дуже мотивують!
У рамках форуму відбувся й фінал конкурсу „ІТ-Еврика! Україна“,
що передбачений Темпус-проектом
„Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та
підприємницької діяльності ІТ-студентів“ або NEFESIE (Політехніка
є учасником проекту). Перший тур
конкурсу, що відбувався за підтримки МОН, проходив на основі Віртуального інноваційного середовища — екосистеми, яку розробили
політехніки для студентів, викладачів і фахівців ІТ-галузі України.
Спочатку було понад 400 проектів

(у двох номінаціях „Найкраще інноваційне рішення“ та „Найкраща
інноваційна ідея“), майже п’ята
частина — від львівських політехніків. Кілька проектів наших студентів пройшли у наступні тури,
але у фінал, на жаль, не потрапили.
Так, 8 місце в номінації „Рішення“
посів проект Оксани Крохмальної,
Надії Нечипір, Володимира Савчука
і Романа Буртника з групи ПЗСм-11.
Його ідея — допомогти людям у різних місцях (містах, кімнатах і т. д.)
через мережу одночасно дивитись
фільми: хтось створює „кімнату“,
інші до неї підєднюються; моменти керування фільмом (старт, пауза
тощо) у всіх відбуваються одночасно, з допомогою плеєра можна чути
інших, тобто спілкуватись зі звуком
чи принаймні писати текстові повідомлення. Словом, ваші друзі —
ніби поруч. На форумі політехніки-інноватори отримали подарунки від компанії DataArt. А перемогу
в конкурсі, за рішенням міжнародного журі, здобули студенти з Одеси
й Вінниці.
— Від політехніків було багато
цікавих проектів, з яких варто виділити три: для синхронного перегляду відео, навігатор для сліпих
(дозволяє передавати дані по GPS,
інформувати про напрям руху), а також допоміжний інструмент для кооперації музикантів (для проведення
онлайн-репетицій і т. п.). Якби наші
студенти пропрацювали презентаційну частину, думаю, виступили б
краще. Врахуємо це надалі. До речі,
наступного року фінал конкурсу
„ІТ-Еврика! Україна“ відбудеться
у Львові, — зазначає Павло Сердюк.
Темпус-проект, який стартував
у 2012 році, крім конкурсу студентських стартапів, передбачає й академічний обмін для представників університетів-партнерів. Так, найкращі
студенти кафедри ПЗ восени цьогоріч і навесні 2016-го візьмуть участь
у навчальній поїздці до Португалії
(Інститут Педро Нунеша) і Швеції
(Університет Ліннея). А викладачі
кафедри поїдуть до Швеції на стажування — для розроблення дисципліни з інновацій підприємництва, на
базі європейського досвіду та з урахуванням українських реалій.
Ірина ШУТКА
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з головної зали

„Галерея Матейка“
ось-ось відчинить свої двері!
О

новлену Актову залу головного корпусу Львівської політехніки,
відому як „галерея Матейка“, презентують для політехніків одразу
після Паски: саме тут відбудеться традиційне урочисте післявеликоднє засідання Вченої ради університету. Дещо в цьому приміщенні
залишається незмінним ось уже друге століття, — до прикладу, старий
ключ до вхідних дверей, — а дещо таки змінилося. Що саме? — Ми
спробували з’ясувати в цьому матеріалі.

Стіни були „під мармур“
Спершу в Актовій залі, яка як частина головного корпусу вишу також
має статус пам’ятки архітектури кінця ХІХ ст., планували тільки циклювати підлогу. Проте взявшись за це
під час довгих зимових канікул, керівництво вишу та фахівці кафедри
реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури
вирішили заразом оновити й стіни.
Ідею фахової реставрації історичного приміщення обстоював
очільник кафедри РАМС професор
Микола Бевз, який стверджує, що
головне приміщення університету
професійно не реставрували ніколи.
1939 року, за Польщі, тут пофарбували стіни, змінивши їх первісну кольористику. В радянський час, 1967 року,
їх перефарбували, але приблизно
в тих самих кольорах. У 90-х роках
минулого століття стіни ще раз підмальовували. Уявити первісні кольори актової зали можна, переглянувши
старі фотографії в книгах про історію
Політехніки. А тепер їх можна й побачити! — Під час ремонту фахівці-реставратори виконали зондаж на
тильній стіні зали.
— Це підтвердило наші припущення, що стіни мали фресковий
розпис під мармур: бежево-зелений — по периметру та бежево-жовтий — у центрі. Думаю, його виконали комбінованими або темперними
фарбами, які покрили воском, створивши імітацію мармурової поверхні. Така технологія використовувалася у всіх репрезентативних сакральних чи громадських приміщеннях.
У соборі св. Юра були подібні стіни
і пілястри. В Олеському та Підгорецькому замках — те саме. Можливо, перше замалювання 1939 року тут
відбулося через те, що в залу провели
центральне опалення. Відповідно,
тут стало тепло, і по поверхні стін

утворилася сітка мікротріщин. Наша
кафедра могла б реставрувати залу,
знімаючи фарбові нашарування, щоб
повернути приміщенню його автентичний вигляд. Звісно, це тривало б
довше, ніж ремонт. Досі тут фахово
реставрували тільки картини. Стелю
лише дещо підфарбовували, — розповідає професор Бевз.

Ремонт — непланований
— Зрозуміло, що такий знаковий
об’єкт, як Актова зала Львівської політехніки, потрібно реставрувати. Для
цього попередньо ми мали б оформити всю проектну документацію. Так
сталося, що вибрано другий спосіб,
і ми здійснили капітальний ремонт,
бо залишати залу з потрісканими стінами, вицвілою фарбою, однозначно не можна було. За пропозицією
та під наглядом очільника кафедри
РАМС професора Миколи Бевза, ми
перефарбували стіни, оновили віконні рами й двері, встановили штори на
вікнах. Всі ремонтні роботи, які виконували працівники господарської
частини вишу, закінчили на початку
цього тижня. Наразі фахівці-реставратори обстежують та, за потреби,
реставрують картини за ескізами Матейка. Ремонт — це чудово, але ми
розуміємо, що через кілька років, за
кращої економічної ситуації в країні,
маємо обов’язково підняти питання
фахової реставрації приміщення, —
каже проректор з навчально-виробничої роботи Володимир Крайовський.

Технічні рішення
Крім оновлення підлоги, стін, вікон
і дверей та фахового обстеження
картин, в головному приміщенні
університету, де серед інших урочистих подій, традиційно відбуваються засідання Вченої ради та вручення титулів почесного доктора

найвизначнішим науковцям світу,
вдосконалили систему освітлення
та озвучення. Питаннями акустики
займалися також політехніки під
керівництвом проректора Дмитра
Федасюка і завідувача кафедри телекомунікацій ІТРЕ Михайла Климаша.
— Нова акустична система базується на вертикальних колонках,
які створюють плоску хвилю, що
рівномірно покриває всю залу. Тобто тепер звук в усіх точках простору
буде однаковий. Велика плоска хвиля, яку створюють ці колонки, унеможливлює його відбиття й запобігає
утворенню зон, непокритих звуком.
Лівий і правий боки зали розбиті на
три акустичні системи, кожну з яких
можна відрегулювати окремо. Налаштування нового обладнання відбуватиметься у три етапи. Вперше
представники львівської фірми-виробника ТОВ НВП „Електроприлад“
зробили це минулого тижня, при
його встановленні. Ще раз фахівцям
доведеться налаштовувати колонки,
коли в залі вже будуть меблі, а згодом — через місяць-два, коли ми
вже зможемо врахувати наповнення
зали, а також те, як реагує акустика на
матеріали, з яких виготовлені меблі.
Це потужне акустичне обладнання,
подібне сьогодні є у великих приміщеннях, на зразок аеропортів, вокзалів та конференц-залів, — зазначає
професор Климаш.
Анна ГЕРИЧ
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Збережемо
довкілля
чистим!

Готуємося до Великодня

М

инулого тижня студентська молодь Львова почала
активні підготування до Великодня — писали писанки. Студенти Львівської політехніки
долучилися до різноманітних
майстер-класів, які для них
організовували університетські
спільноти.

1 квітня Товариство „Молода просвіта“, Колегія та профком студентів і аспірантів для студентів і викладачів організували акцію „Розпиши свою
писанку“. Організатори забезпечили
учасників усім необхідним для виготовлення писанок. Студенти залишили
свої писанки, щоб подарувати бійцям,
які перебувають на лікуванні у військовому шпиталі. Також в університетському комбінаті харчування для
військових спекли невеличкі пасочки,
які передадуть у зону проведення АТО.
Свої майстер-класи „Великодня писанка“ організовував Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ. Захід
двічі відбувся в приміщенні актової
зали гуртожитку № 11 Політехніки.
На початку, присутні переглянули
короткий відеоролик про те, як правильно розписувати писанки, відтак
приступили до практичних кроків.
Координував процес працівник ЦСК
брат Остап Гутковський. Серед присут-

ніх були студенти Політехніки, ЛНУ
ім. І. Франка та Львівського медичного коледжу ім. А. Крупинського. Вдруге
до майстер-класу долучилися не лише
студенти, а й діти з батьками. Кожен залишив свої писанки для прикрашення
студентського храму Олексія.
Подбали у ЦСК і про наймолодших
прихожан храму блаженного свмч.
Олексія. Для них у дзвіниці відбулося заняття школи дитячого дозвілля
„Круть-Верть“, у рамках якого дітвору
вчили розписувати писанки.
Майстер-клас із писанкарства
пройшов і в Технологічному коледжі
Львівської політехніки. Урок відбувся
за участю майстрів лемківської писанки
художньо-ужиткового відділу дитячої
школи народних мистецтв Сихівського
району міста Львова Соломії Сенчик та
Ольги Пенцько.
Наталія ПАВЛИШИН

Гімназисти 2 (6)-В класу Львівської академічної гімназії провели екологічну акцію „Збережемо довкілля чистим!“. Учні
разом із класним керівником
Наталією Петровською прибирали сквер між Політехнікою
і Собором св. Юра. Гімназисти
звернулися до студентів-політехніків із проханням — „Не
смітити!“ та закликали щоденно дбати про чистоту довкілля.

благодійний аукціон

Студентські роботи для підтримки АТО

В

продовж тижня, з 31 березня
до 6 квітня, у холі головного
корпусу Львівської політехніки
можна було оглянути авторські
творчі роботи студентів та випускників Політехніки, а також
дві картини студентів Львівської національної академії
мистецтв, які молодь подала на
благодійний аукціон.

Організатором заходу виступила Колегія та профком студентів
і аспірантів, які проводили аукціон у межах роботи Студентського
штабу підтримки АТО. Загалом на
аукціон, який відбувся 6 квітня, виставили тридцять авторських творів.
Торги проходили досить динамічно і дійсно відчувалося, що

йшла конкурентна боротьба, щоб
викупити той чи інший лот. Серед
покупців були проректори університету, директори інститутів, а також і студенти.

— Нещодавно на зібрані серед
студентів-політехніків гроші ми
придбали другий автомобіль, який
відправимо на схід, але він ще потребує деякого ремонту. Тож кошти, виручені на аукціоні, плануємо
витратити на це. Також хочемо докупити, якщо буде можливість, тепловізори і планшети для бійців та
речі першої необхідності. Ми допомагаємо політехнікам, випускникам
чи їхнім сім’ям, які воюють в зоні
АТО, — розповіла відповідальний секретар Колегії та профкому студентів і аспірантів Ірина Дмитришин.
Загалом на аукціоні виторгували — 6290 грн. Найдорожчий лот
коштував 640 грн.
Наталія ПАВЛИШИН
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Політехніки піднялися на найвищу гору Карпат
Щ
ороку навесні Управління
молоді та спорту обласної
державної адміністрації спільно
з обласною федерацією спортивного туризму та туристсько-альпіністським центром „Скеля“ проводять туристичний захід „Говерляна“. Вже стало традицією, що
молодь Львівської політехніки
активно долучаються до сходження. Цьогріч, як і попереднього
року, чи не найактивнішими були
студенти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Цьогорічне сходження на Говерлу
присвячене одразу кільком річницям, що відзначають на Львівщині —
200-річчю від дня народження автора
музики Державного гімну України
Михайла Вербицького та Року Андрея і Климентія Шептицьких, а також Міжнародному дню спорту заради розвитку та миру і вшануванню
пам’яті відомого львівського туриста
Ореста Копійчука.

У непростих погодних умовах
на найвищу точку України піднялися майже 350 осіб, серед яких група
представників спортивних туристичних клубів Києва, Харкова, Львова та туристи з багатьох міст і районів Львівщини.
Найстаршим учасником виявився
один із засновників НОК України,

заслужений тренер України 79-літній
Мирослав Герцик та 77-літній Юрій
Маслов з Києва. Свої грамоти отримали й шестеро наймолодших учасників
сходження — діти 6–9 років. Також
організаційний комітет цього заходу
відзначив команду Національного
університету „Львівська політехніка“.
Н. П.

п’єдестал пошани

коротко

Коломийський коледж
у фізичному вихованні
та спорті — найкращий

У Львові створили збірник українських військових пісень для
солдатів АТО. Окрім стрілецьких
та повстанських співанок туди
ввійшли майданівські та, вже відомі, естрадні композиції про війну.
У пісеннику є тексти, ноти, акорди
і навіть ази гри на гітарі. Невдовзі
ці пісенники та 13 гітар передадуть
військовим у зону АТО.

К

оломийський політехнічний коледж Львівської політехніки став
переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу на найкращий стан
фізичного виховання та спорту у ВНЗ України І — ІІ рівня акредитації
за 2013–2014 навчальний рік.

З нагоди цієї надзвичайно приємної
для вишу новини в коледжі провели урочистості. Розпочалися вони
концертною програмою „Україна — це ми“, яка складалась з музично-хореографічної композиції
студентки коледжу Віри Боднарук
„Коломия“, номерів вокального ансамблю „Елегія“ й танцювального
колективу „Тайстра“. Опісля з вітальним словом виступив голова
Комітету фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки
України Михайло Мельник, він від
імені міністра освіти і науки України Сергія Квіта подякував праців-

никам коледжу, викладачам фізичного виховання за високий рівень
розвитку фізичного виховання та
спорту у коледжі й нагородив навчальний заклад кубком та дипломом, а директора коледжу Василя
Білейчука й керівника фізичного
виховання Ярослава Островського — почесними грамотами Комітету. Завершились святкові заходи
пам’ятним фотографуванням збірних команд коледжу, найкращих
студентів-спортсменів коледжу та
їхніх тренерів-викладачів.
Н. Я.

3 квітня минуло чверть століття
від часу підняття синьо-жовтого прапора на вежі Львівської
ратуші. У цей день на сесії міської
ради під головуванням Богдана
Котика було ухвалено рішення
„визнати правомірним застосування Українського Національного прапора під час проведення
державних і громадсько-політичних заходів у м. Львові нарівні
з існуючими Державними прапорами; підняти на вежі будинку
Львівської ратуші синьо-жовтий прапор…“. Підняти прапор
доручили депутатам С. Шабатурі,
З. Саляку та Є. Шморгуну.
За матеріалами інформагенцій
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профбюро

ІТРЕ — осередок ідейних і активних
З
року в рік із середовища студентських профбюро „вигулькують“ профбюро-лідери. І це явище
досить цікаве: є студентські спільноти, які вже багато років лідирують у студентському морі, а є такі,
що раптово з’являються, коли
змінюється очільник чи команда.

Колегія та профбюро ІТРЕ зараз впевнено входить до найактивніших студентських осередків. За досить короткий час активісти профбюро довели,
що вміють робити студентське життя
цікавим, різноманітним і корисним.
Студенти ІТРЕ 20 березня побували на найбільшому в Україні американському заводі з виробництва
різноманітної електроніки — Jabil
Circuit (у світі є 90 заводів у 23 країнах, штат працівників — 180000),
що знаходиться в місті Ужгород. Під
час екскурсії обговорювали питання
можливості стажування студентів
Львівської політехніки з майбутнім
працевлаштуванням у компанії та
дальшу співпрацю з університетом.
Екскурсію заводом для студентів проводив випускник ІТРЕ Андрій Пилипець, який зараз працює тут.
У першій половині березня студенти проводили турнір із віртуального
футболу в Студентському клубі.
— Зараз така тенденція, що студенти досить пасивні, більше часу
просиджують за комп’ютером. Ми
надали їм можливість пограти гру,
поєднавши це все із живим спілкуванням. До нашої акції долучилося 40 осіб, тож у той час, доки двоє
учасників грали футбол, решта мали
можливість вболівати, обговорювати ігрові моменти, студенти багато
спілкувалися і після гри. Надалі проводитимемо подібні змагання частіше. Бо в такий спосіб можемо краще
згуртовувати молодь, — розповів
очільник профбюро ІТРЕ четвертокурсник Олександр Чижиков.
Дбають у профбюро не лише про
розваги, а й про просвітницьку роботу. До Дня народження Тараса Шевченка організували театралізоване
дійство, схожим заходом, але інтегрованим у соцмережі, планують
вшанувати Григорія Сковороду.
А 26 березня активісти профбюро
організували майстер-клас із оригамі.
Студенти, які відвідали захід були надзвичайно задоволені, оскільки за ко-

роткий час навчилися робити складні
фігури, почерпнули цікаву інформацію про це мистецтво, а найактивніші
отримали оригінальні подарунки, які
майстер, четвертокурсник ІТРЕ Володимир Андрущак виготовив власноруч. Також усі охочі змогли взяти
участь у колективному завданні, яке
дало можливість кожному проявити
свої навички роботи в команді.
— Зараз ми проводимо більше заходів. Бо кожен із них згуртовує нашу
команду, додає впевненості для більш
глобальних та масштабних починань.
До нашої роботи може долучитися кожен охочий, — зазначив молодіжний
лідер. — У нашому інституті проводимо велику інформаційну роботу, щоб
охопити якомога більше студентів; через соцмережі підтримуємо постійний
зв’язок із молоддю.
Ще серед заходів профбюро ІТРЕ
перегляд англомовних фільмів із українськими субтитрами, що значно поліпшує сприйняття іноземної мови;
тренінги, які допомагають студентам
у їхньому студентському житті. Наприклад, тренінг як скласти сесію: старшокурсники розказували своїм молодшим
колегам на що варто звернути увагу, як
розставити пріоритети, старатися не
завчити матеріал, а зрозуміти.
— До складу профбюро я входжу
ще з першого курсу, тоді очолював
інформаційний відділ, а минулого
року в листопаді мене обрали головою профбюро. Частково змінилася
тоді й команда, прийшло чимало
молодих і перспективних людей, які
були запалені азартом до роботи та
принесли багато цікавих ідей, — розповів мій співрозмовник. — Планів
для розвитку нашого осередку маю
дуже багато: різноманітні тренінги,
акції… Ми шукаємо спікерів із до-

свідом у тій чи іншій сфері, часом їх
проводять і наші активісти, які вже
мають певний практичний досвід.
Не забувають у профбюро ІТРЕ
і про постійну необхідність підживлювати згуртованість команди різними спільними поїздками. Так молодь
долучалася до акції „Говерляна-2015“,
організовувала поїздки на вихідні
в Карпати, коли потепліє проводитимуть тренінги на свіжому повітрі —
в Стрийському парку або на території
академмістечка Політехніки.
— Вільного часу у мене дуже мало,
але, якщо він з’являється, то стараюся
провести його з користю: читаю книги, спрямовані на власний розвиток,
а також художню літературу або зустрічаюся з друзями, бо живе спілкування відіграє величезну роль, а також
це можливість ще раз обговорити проблеми, які з’явилися, проведення різних заходів. Останнє з прочитаного
Рей Бредбері „451 градус за Фаренгейтом“. Захоплююся спортом (входив до
складу збірної Політехніки з плавання). Також дуже подобається готувати
різні страви, компонувати продукти,
часто експериментую і виходять дуже
смачні страви, — розповів трохи про
себе Олександр Чижиков. — Оскільки
я студент, то моя першоціль — навчання та саморозвиток. Львівська
політехніка дає для цього необхідне
підґрунтя. Зараз наш світ — світ можливостей, головне — бажання працювати і вдосконалюватися.
Взаємоповага і взаємоввічливість — основа дружніх стосунків
у профбюро ІТРЕ. Молодь переконана,
що у будь-якому разі з людьми потрібно бути чемними, посміхатися і відповідно це буде віддзеркалюватися.
Наталія ПАВЛИШИН
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Світ кольорів і світ молитви

Мінкультури ініціює створення
Українського інституту Тараса
Шевченка для просування української культури у світі. Проект
концепції інституту винесено на
громадське обговорення, яке триватиме до 30 квітня. Її розробником виступив Український центр
культурних досліджень. Метою
створення Інституту є поширення
інформації про культурне, наукове, громадське життя України, її
культурну спадщину й історію.
З 3 до 19 квітня у межах V Фестивалю писанок на пл. Музейній
(біля храму Святої Євхаристії,
колишній Домініканський собор)
відкрито Галерею писанок. У ній
презентовано понад півсотні
півметрових авторських писанок та триметрову арт-писанку.
У Галереї поряд із експозицією діє
і великодня арт-майстерня.
Стартував перший етап міського
пленеру Lviv Seasons — двадцять двоє молодих художників
відображали красу площі Ринок,
а перехожі визначали з-поміж
них переможця. Учасники пленеру — студенти ЛДКДУМ ім. І. Труша,
Української академії друкарства
та ЛНАМу. У травні пленер проходитиме у Стрийському парку, згодом — у Шевченківському гаї та на
Високому замку. Збірна виставка
творів відбудеться у жовтні у новоствореній галереї при ЛНАМі.
З 18 квітня до 7 травня у Парижі буде представлено проект
візуального та медіамистецтва
„Декомпресія“. Його ініціаторами стали фестиваль „ГогольFest“
(Україна) та SOUFFLE collectif
(Франція). „Декомпресія“ об’єднала роботи групи українських
митців, які найновітнішими засобами медіа-арту, перформансу,
звукових та світлових інсталяцій
осмислили та інтерпретували події, що відбулися в Україні протягом 2013–2014 років.
20 квітня на сцені львівської
Опери відбудеться творчий вечір
композитора, народного артиста
України Олександра Злотника.
Концерт під назвою „Нам є що
захищати“ збере на одній сцені
два десятки артистів. Спеціальним
гостем музичного дійства стане
співак-легенда Василь Зінкевич.
Початок концерту о 19.00.

У

Львівському палаці мистецтв 1 і 2 квітня відкрито дві виставки
малярства, які своїми тематиками доповнюють одна одну: Fear
and love Богдани Деревацької світська — пластика матерії, пульсація
життя, а „Молитва на чотках“ Роксоляни Прийми-Таміоли духовна —
33 лики Христа на полотнах. Обидві ж — екзистенційні.

Богдана Деревацька ввійшла у простір малярства рвучко — зненацька
виринула з серією акрилових картин,
частково реалістичних, частково
символічно-абстрактних. Через кілька років після закінчення факультету міжнародних відносин в ЛНУ
ім. І. Франка вона пішла за внутрішнім імпульсом візуалізації того, що
бачить — з вересня 2009 року почала брати уроки живопису та рисунку
у викладача Львівської політехніки
Віолети Радомської.
— У Богдані живописний талант
був закладений природою і добре, що
вона зуміла зрозуміти це і знайшла
шляхи, як його реалізувати. Також
добре, що позбулася комплексу
страху перед полотном
і відпустила свої емоції.
Її живопис і графіка не
випадкові й не хаотичні,
вона є послідовником
традицій української
школи малярства, — Віолета Радомська задоволена результатом співпраці
зі своєю ученицею.
Передвеликодній час
якраз сприяє зосередженості уваги — через молитву є нагода знайти розуміння в очах Бога, побачити Боже
обличчя один в одному. Роксоляна
Прийма-Таміола вирішила це зробити за допомогою фарб — її молитва
на вервиці вилилась у 33 подібних
і в той же час відмінних зображень
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лику Христа. Кожне полотно — це
як промовлене в інший спосіб „Господи Ісусе Христе, помилуй мене
грішного!“.
— Цей проект не має аналогів у сучасному українському мистецтві —
художниця йде до сучасника з ціннісними критеріями розкриття внутрішньої суті людини. Тепер є в мистецтві
багато естетичної відстороненості, нігілізму і от
противага їм — парадигма християнської моралі.
Я відстежую творчий шлях
художниці й бачу, що вона
культивує медитативне
заглиблення письма, і ця
виставка є ще одним етапом духовного розвитку
авторки і її шукань, — підсумував враження від експозиції мистецтвознавець
Роман Яців.
Живописне відтворення молитви на вервиці можна оглянути до
17 квітня, а живопис і графіку Богдани Дервацької — до 14 квітня.
Наталя ЯЦЕНКО

За матеріалами інформагенцій
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Мріяла, що в Україні її почують
Є
диний у світі музей Квітки Цісик розміщений у львівській школі
№ 54. Зайшовши до вузької невеличкої кімнати, дізнаємося про
життя і творчість виконавиці. Відрадно, що музеєм цікавляться не
лише львів’яни, а й мешканці інших міст. І в книзі відгуків залишають
свої теплі враження.

Дорога до співу
Екскурсія відбувається зазвичай
у супроводі голосу Квітки Цісик.
Проводить її завідувач музею
Маргарита Савченко. Розпочинаємо з експонату, який розповідає
про родину Квітки. Ось мамині
батьки — Софія Нагірна і відомий
україніст Василь Лев. Мешкали
у Львові на Глибокій. Нині про це
нагадує меморіальна таблиця на
фасаді їхнього будинку. Викладали у Школі василіянок. Зналися з Патріархом УГКЦ Йосифом
Сліпим. (Через багато років вони
зустрінуться у США, і Патріарх
рукоположенням благословить
їхню маленьку внучку Квітку).
Прадід співачки Василь Нагірний —
випускник Політехніки, знаний архітектор, спроектував багато храмів.
Тож, закономірно, що для такої родини прихід радянської влади став
небезпечний. Загроза нависла і над
родиною Володимира Цісика, ви
пускн ика Львівського музичного
інституту, який студіював музику
у Празі і Мюнхені, був концертмейстером Львівської опери.
Цісики і Леви виїздять до Німеччини. Там у таборі для переміщених
осіб і познайомилися їхні діти —
Володимир та Іванка. За якийсь час
молоде подружжя перебирається
до США. Їхня старша донька Марія
стала відомою піаністкою, керувала
консерваторією у Сан-Франциско.
Батько хотів, щоб і молодша також
музикувала, навчив її гри на скрипці.
А ще дівчинка танцювала в балетній
школі, була пластункою, вокалісткою, займалася кінним спортом, тобто провадила активне життя. Попри
татове бажання, Квітку більше тягнуло до співу. Мала рідкісне колоратурне сопрано. У її вокальному тембрі,
який містив скрипкові ноти, виділявся особливий дзвінкий обертон.
Після навчання у Вищій школі
музики і мистецтва практикувалася
в оперному співі. Але коли мала 17,
помирає батько. І щоб фінансово
допомагати сім’ї, починає працю-

вати в комерції — переходить у світ
джинґлу. У середині 70-х її чекає
справжня американська слава у світі
реклами.

Особисте життя
і творчість
Вони у Квітки Цісик були неабияк
переплетені. Її перший чоловік, на
14 років старший від Квітки, — відомий джазовий музикант, продюсер,
композитор-аранжувальник Джек
Кортнер. За його допомоги співачка 1980 року укладає перший альбом
„Пісні України“, який присвячує своєму батькові. Всі вокальні партії у виконанні Квітки записані наживо з найкращими музикантами Нью-Йорка.
Нового оркестрування пісням надав
Кортнер. До альбому ввійшли переважно народні пісні. Через дев’ять
років вийшов другий альбом — „Два
кольори“, більша частина якого — авторські пісні вже відомих на той час
Івасюка, Білаша, Білозора, Шамо.
У період між записами альбомів
подружжя розлучилося, і Квітка виходить заміж за інженера звукозапису, власника студії Едварда Раковіча.
— Едвард досі запевняє, що це
було кохання з першого погляду,
досі пам’ятає їхній перший поцілунок. У подружжя народився син
Тед, — розповідає Маргарита Сав-

ченко. — Попри те, Квітка не перестала співпрацювати з Кортнером.
Завдяки своїй професійності, душевній натурі та щедрості вона зібрала для запису альбомів 40 найкращих студійних інструменталістів
Нью-Йорка — цього собі не могли
дозволити відомі поп-зірки США.
Партію рояля виконувала сестра
Квітки — Марія.
Виконавиця не вважала ці альбоми бізнес-проектами, а радше
сприймала як родинну справу, подарунок для всіх українців. 1988 року
на фестивалі в Канаді Квітка та її
перший диск здобули багато нагород. Через два роки обидва альбоми
номіновані на премію „Греммі“ в категорії Contemporary folk.
Квітка мріяла про концерт
в Україні, планувала випустити альбом колискових, але не
встигла — її 45-річне життя обірвала важка онкологічна недуга.
До слова, її мама та сестра також
померли від цієї хвороби. Згодом
львівський медик і депутат міськради
Роман Грицевич ініціював у пам’ять
про співачку збір коштів на придбання мамографа та заснував музей.
— У планах — неподалік школи
облаштувати співочу вулицю Квітки Цісик, де закласти парк та алею
у формі студії звукозапису, зі сценою для виступів та конкурсів, лавками, піснями виконавиці. Однак
через складну фінансову ситуацію
в державі та війну на східній Україні
цю ідею вирішили наразі відкласти, — пояснює пані Маргарита.
2007-го року колишній одесит, емігрант з України, піаніст і продюсер
Алекс Ґутмахер започаткував українсько-американський проект „Незабутня Квітка“. У його рамках відбулося
багато концертів і конкурсів. До слова,
саме Алекс передав до музею особисті
речі Квітки — сценічні черевички,
рукавички, парфуми, шкатулку, ноти.
Однак через відсутність у приміщенні сигналізації тут залишилися лише
копії; оригінали зберігаються в музеї
С. Крушельницької.
Цими весняними днями ми частіше згадуємо незабутню співачку, адже
відбуваються присвячені їй концерти.
Бо народилася і відійшла з цього світу
Квітка Цісик саме навесні.
Ірина МАРТИН
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Кожна споруда — унікальна
М
ине кілька днів, задзвонять
великодні дзвони — і багато
хто з нас вирушить на гаївки до
Шевченківського гаю, в царину автентики. Тут можна не
лише розважитися і відпочити,
а насамперед поринути в минуле.

Музей, а не парк
На цьому наголошує завідувач відділу етнографії Музею народної архітектури та побуту Сергій Ципишев.
І застерігає, що тут не місце для пікніків та розпалювання вогнищ. Бо
саме з тієї, такої безглуздої і часто
необачної причини, пожежа назавжди може забрати дуже давню будівлю, якої більше ніде немає.
На сьогодні тут близько 150 споруд, в експозиції — 110. Дещо фахівці
реставрують, дещо ще не ввели в експлуатацію. А починався музей просто
неба із церкви села Кривка Турківського району. Коли в 20-ті роки минулого
століття громада села побудувала нову
церкву, то дослідник-мистецтвознавець Михайло Драган переконав
селян не розбирати стару дерев’яну.
1930 року завдяки клопотанню і коштам Митрополита А. Шептицького цю
церкву перевезли до монастиря отців-студитів, який був на цій місцині.
А Іларіон Свенціцький починає працювати над створенням етномузею,
який засновано 1971 року.
Шевченківський гай постійно
вдосконалюється, з’являються нові
споруди. Музей поділений на шість
етнографічних зон, так званих міні-сіл із 15–20 пам’яток. Це „Бойківщина“, „Лемківщина“, „Гуцульщина“, „Буковина“, „Поділля“
і „Львівщина“. При визначенні місця
їхнього розташування врахований,
рельєф, рослинність тощо.

Особливі будівлі
— Дуже складно перевозити нові
об’єкти. Це і фінансово дорого,
і знайти споруди, відповідні музейним вимогам, стає щораз важче.
Наприклад, селяни не задоволені
старою дерев’яною церквою, тому
будують нову, а цю палять. Зводять
нові хати, а старі розбирають. Отож,
будівель стає щораз менше. На сьогодні придатні до пошуку і дослі-

дження — Полісся, північна смуга
України, попри білоруський кордон,
Карпати. На рівнинах таких об’єктів щораз менше, — констатує факт
Сергій Ципишев.
Більшість будівель у Шевченківському гаю — оригінали. Недавно
дослідники знайшли кілька цікавих
об’єктів на волинському Поліссі. Пошуковці натрапили на хату, датовану щонайменше 17 століттям. Від неї
зберігся лише зруб. Даху, на жаль,
немає. І тепер фахівці намагаються
вирішити, як її перевезти.
Нещодавно в Гаю з’явилася хата
з Гуцульщини (село Рівня, Верховинський район). Її встановили на
місці півґражди, знищеної пожежею

2012 року. Коло церкви з Кривки з’явилася дзвіничка цікавої конструкції з Пустомитівського району. Коли
місцеві парафіяни вирішили спорудити собі нову дзвіницю, то цю запропонували музею.
— На що звертаєте увагу при відборі
об’єкта? — запитую керівника відділу
етнографії.
— Насамперед на автентичність
об’єкта, тобто дивимося, чи його
конструкція належить певній етнографічній зоні, чи вона незмінна,
тобто чи не втратила первинного
вигляду й обов’язково зважаємо на
типовість об’єкта конкретної місцевості. Нетипові беремо зрідка, хіба
якщо бачимо конструктивну чи художню унікальність. Коли йдеться
про культові споруди, то звертаємо
увагу на їхню сакральність.
— Чи всі споруди Шевченківського гаю
можна вважати пам’ятками архітектури?

— На наш погляд, так. Кожна має
свою унікальність. Однак їх дуже
складно внести до офіційного списку пам’яток. Зі споруд музею у ньому
є лише церква з Кривки.
— Як вдається зберігати будівлі?
— Це важко і недешево, тому що
стараємося все робити якомога точніше і правильніше, а за потреби ремонту — дотриматися всіх аналогій
того, як це робили у часи побудови
споруди. Скажімо, якщо будівля зі
смереки, то треба ремонтувати чи
замінювати стіни саме цим матеріалом, якщо покрівля хати з житньої
соломи, то домовляємося з фермерами, адже для того жито жнуть
лише вручну, а обмолочують дуже
обережно, щоб не пошкодити стебла
(колись його не молотили, а оббивали об бочки). Що стосується дерева,
з якого виготовляли дахівку, то тут
є своя технологія рубання сокирою
і вимочування в нафтовому розчині
ропи. Дотримавшись усіх технологій, є гарантія, що будівля простоїть
ще щонайменше 50–70 років.
— Чи вистачає на все коштів?
— Звісно, державного фінансування
на всі музейні потреби нема і близько, особливо тепер. Але останнім
часом на порятунок прийшли кілька
грантових програм, які ми виграли.

Наповнити музей життям
Значну увагу в Шевченківському гаю
приділяють оживленню експозиції.
Працівники намагаються відтворити
так звану живу історію. Тому відвідувачі, побувавши в музеї просто неба,
можуть легко уявно перенестися на
певну етнічну територію й ознайомитися з життям і побутом гуцулів, буковинців чи подільців, побачити їхній
одяг, посуд, господарський реманент.
— Тепер ми щораз частіше практикуємо майстер-класи з писанкарства, ткацтва, демонструємо відвідувачам молотіння зерна, виробництво масла, олії, випікання хліба
в печі. Вже облаштували місце для
пасіки. А ще в нас можна почути, як
звучить автентична трембіта, — підсумовує розмову Сергій Ципишев.
Ірина МАРТИН
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фізкультура і спорт

у фокусі

Спорт і політика — дружба заради чого?
П

ісля спаду чи свідомого завершення спортивної кар’єри частина відомих спортсменів обирає політику. Вона — теж гра, де
є свої ризики, виграші й програші. І навіть якщо золотих медалей
і слави не принесе, за плечима є досвід спортивної успішності, що
суттєво пом’якшує ймовірне розчарування у новій для спортсмена
сфері — завжди можна повернутися до улюбленої справи, аби тільки не заплямити своє добре ім’я. Та чи є симбіоз спорту й політики
взаємовигідним?

Від 1998 року до 2006-го — відомий
футболіст і тренер Олег Блохін
будував свою політичну кар’єру,
будучи то членом фракції „Батьківщина“, то „граючи“ у команді
комуністів та СДПУ(о). Сергій Бубка теж „стрибав“ від одних до других — з фракції „Єдина Україна“ перейшов до Партії регіонів. Чемпіон
з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв,
баскетболіст Олександр Волков,
„золота рибка“ України Яна Клочкова та майстер спорту з плавання
Денис Силантьєв — усі вони, прагнучи здобути мандат депутата, хочеться вірити, керувались ідеалістичним бажанням Шеви „змінити
цю країну, допомогти людям досягти кращого життя“ і більш вузько —
„вплинути на розвиток фізкультури
і спорту в Україні“. До речі, Андрій
Шевченко, у 2004 році, прояснюючи ситуацію довкола використання
його імені у кампанії Віктора Януковича, заявив: „Моя політика —
це виступи на футбольних аренах,
а не передвиборча агітація“, а вже
у 2012 році йшов у ВР у списках партії „Україна — вперед!“.
Чи відчули ми вагомі результати їхнього депутатства? Директор
Інституту глобальних стратегій Вадим
Карасьов впевнений,
що спортсмени є політиками одноразового використання
для реклами політичних партій і реальних
успіхів, на відміну від
спорту, так і не досягають.
— Основне зусилля спортсмени-політики спрямовують на
лобіювання інтересів
у галузі спорту, що
важливо, адже хоч
у ВР і є профільний
комітет, при ухва-

ленні бюджету Міністерство молоді і спорту серед усіх міністерств
отримує найменше фінансування.
Але особливих реформ у спорті досі
проведено не було, — ділиться спостереженнями Анатолій Ігнатович,
начальник Львівського обласного
відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства
освіти й науки України. — Буває
й інакше: деякі спортивні федерації
залучають політиків, аби ті обстоювали їхні інтереси і допомагали
їм. Звичайно, політики мало займаються функціонуванням федерацій,
зате вирішують фінансові питання.
Взагалі, спорту високих досягнень,
оскільки він добрий привід для піару, у нашій державі приділяють
найбільше уваги, а дитячо-юнацькому, студентському — ні. Хоч якби
студентський спорт був у фокусі ЗМІ
постійно, а не періодично, під час,
наприклад, торішньої всесвітньої
Універсіади, коли Україна ввійшла
в п’ятірку найкращих, то туди теж би
прийшла політика, і чи було б це добре — не відомо.
Розкажу про норвезький досвід
спортивної політики, який нещодавно вдалося спізнати завдяки проекту
Благодійного фонду
Богдана Гаврилишина „Молодь змінить
Україну“. У Норвегії за стан і розвиток
спорту відповідає міністерство культури,
в якому є відповідний
департамент. Така
структура міністерства віддавна, адже
фізична культура —
невід’ємна складова
загальної культури.
Пріоритетним же
для держави є не
спорт високих досягнень, а масова фізична культура, а також

розвиток спортивної інфраструктури в країні. Таке перевертання
пріоритетів, як показує норвезька
практика, дає свій результат: Норвегія з її 5-ти мільйонним населенням
у медальному заліку Олімпійських
ігор є на восьмому місці. Крім цього,
незначна пріоритетність спорту високих досягнень, напевно, не сприяє
пробиванню спортсменів-зірок у політику.
Доктриною розвитку фізичної
культури і спорту Норвегії передбачено, що до 6 років діти не можуть
змагатися, з 6 до 9-ти — змагаються
лише у своєму клубі, з 9 до 13-ти —
в межах Норвегії. Причина в тому,
що змагання — це стрес, він не сприяє розвитку дитини. До 12 років не
можна складати й усякі рейтинги —
діти отримують однакові призи, незалежно від показників. Це вберігає
їх від нездорової конкуренції і зламів психіки. Під час навчання у виші
кількість тих, хто активно займається спортом, зменшується, але після
його закінчення крива зацікавлення
спортом зростає.
Цікаво, що в Норвегії, щоб ходити
у тренажерні зали міста, треба бути
членом спортивного клубу, де раз на
місяць без попередження відбувається допінгова перевірка. Якщо в крові
спортсмена-аматора знаходять алкоголь або заборонені препарати,
то перший раз його штрафують на
1800 крон, вдруге — штраф в кільканадцять разів більший. Тепер їхнє міністерство культури, взагалі, лобіює
рішення, щоб встановити кримінальну
відповідальність. Таким чином спорт
є локомотивом здорового способу
життя, а не навпаки. У нас же нема
навіть сертифікованого допінгового
центру і перевіряють тільки професійних спортсменів, та й то переважно на
змаганнях міжнародного рівня.
Те, що спорт є одним з важливих
питань для нації, свідчить хоча б
те, що 64  прибутків від державної
лотереї іде на його підтримку. Але
найближчим часом норвезькі законодавчі акти мають нам надіслати
в англійському перекладі, тож пробуватимемо просувати питання залучення додаткових коштів у спорт
за допомогою лотерей і міняти пріоритети.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Бог морів і потоків у давньоримській міфології.
6. Японська система самозахисту без зброї. 10. Бразильський письменник, автор романів „Капітани піску“, „Габріела“. 11. Цей метал виплавляють у мартенівській печі.
12. Воскоподібна речовина, що утворюється в кишечнику кашалота, яку використовують у парфумерії. 13. Головний убір стародавніх східних царів, жерців, який був
символом вищої влади, високого становища. 16. Село
в Узбекистані, Таджикистані й Афганістані. 19. Довга
фраза, багатослівна репліка, виголошена піднесеним
тоном. 21. Антитерористична операція на сході України.
22. Сосновий ліс. 23. Делікатність у поведінці. 24. Історичний роман Р. Іваничука. 26. Ранковий вітер, брат Борея, Зефіра і Нота у давньогрецьких міфах. 27. Хрещений
батько стосовно до рідного батька дитини. 29. Перший
шийний хребець у людини. 31. Піщаний горб, нанесений
вітром; материкова дюна. 33. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. 36. Річка в
Аїді, що сім разів обтікала підземне царство. 37. Стрімке
падіння курсу гривні. 38. Європейська компанія з виробництва вантажних автомобілів, пасажирських транспортних засобів. 39. Головний бог у давньоримській
міфології. 40. Струнний музичний інструмент.
Вертикально:
1. Сторінка газети, журналу. 2. Організм, у якого відбулася раптова спадкова зміна ознак. 3. Декоративна вишня,
символ Японії. 4. Гірська система на сході Центральної
Європи. 7. Нерідний батько. 8. Південноамериканська
в’ючна тварина родини верблюдових. 9. Спільне обговорення питань; засідання. 14. Місце для випробування рисистих і скакових коней та проведення кінно-спортивних
змагань. 15. Річка, яку перейшов Цезар. 17. Головне місто
Тибету. 18. Одна з двох сторін прямокутного трикутника.
19. Згусток крові, що утворюється у кровоносних судинах

наш календар
12 квітня — Воскресіння Христове.
12 квітня — День авіації та космонавтики.
18 квітня — Міжнародний день пам’ятників
та історичних місць.
22 квітня — Всесвітній день Землі.

Пам’ятні дати
9.04.1864 — народився Павло Грабовський,
український поет.
10.04.1898 — у Полтавi народився Степан
Скрипник (Патріарх УАПЦ Мстислав).
10.04.1940 — помер український композитор Нестор Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій Рудавський,
професор, ректор Львівської політехніки
(1991–2007).
14.04.1768 — в Україні пiд проводом Максима Залiзняка та Івана Гонти почалося
найбільше повстання проти польського
панування.
14.04.1841 — народилася Христина Алчевська, український педагог-просвітитель.

людини. 20. Пристрій для виявлення об’єктів і визначення їхнього місцезнаходження методами радіолокації.
25. Нерухома частина електричної машини — генератора, двигуна. 28. Найбільша пустеля світу. 30. Велика
травоїдна тварина, що живе в Африці. 32. Старовинний
спосіб морської битви, що полягав у зчепленні бортами
кораблів для рукопашного бою. 33. Особа командного і
начальницького складу збройних сил, професійний військовий. 34. Бог війни у давніх греків. 35. Автор листа,
твору, що не назвав свого прізвища.
Склала Христина ВЕСЕЛА

14.04.1887 — народився Іван Кавалерідзе,
український скульптор і кінорежисер.
14.04.1910 — помер Михайло Врубель, російський художник, автор ікон і розписів
Кирилівської церкви в Києві, ескізів для
розписів Володимирського собору.
15.04.1844 — народився Теофiл Копистинський, український живописець.
15.04.1918 — помер Iван Нечуй-Левицький,
видатний український письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошинський,
український композитор.
16.04.1848 — скасування панщини в Габс
бурзькій імперії, до складу якої входила
тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карманський,
український поет-модернiст, перекладач
„Божественної комедії“ Данте.
17.04.1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, славетний український композитор
i оперний співак.
18.04.1860 — народилася Уляна Кравченко
(Юлія Шнайдер), українська письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян Крушельницький, український актор, режисер.

18.04.1955 — помер Альберт Ейнштейн, німецький і американський фізик, автор теорії відносності.
19.04.1885 — помер Микола Костомаров,
український письменник, історик, етнограф, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства.
21.04.1871 — народився Володимир Гнатюк,
український фольклорист i лiтературознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивницький,
український драматург, режисер i актор,
один із основоположників українського
професіонального театру.
21.04.1947 — польські власті розпочали
геноцидну акцію „Вiсла“ проти корінного
українського населення Надсяння, Лемкiвщини та Холмщини.
21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, український історик, академік.
22.04.1919 — загинув Остап Нижанківський,
український композитор, громадський діяч,
хоровий дириґент.
22.04.1985 — померла Стефанія Гебус-Баранецька, українська художниця-графік.
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Новинки
Н. І. Чухрай,
О. П. Просович.
Стратегічне управління
інноваційним розвитком підприємства
Підручник.
Теоретичні засади і практичні аспекти прийняття
стратегічних управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства. Висвітлено сутність, принципи й основні етапи стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємств.
Охоплено широке коло актуальних питань, пов’язаних із комплексним забезпеченням розроблення та реалізації стратегії
інноваційного розвитку підприємств. Рекомендовано студентам-магістрам для вивчення
дисципліни „Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства“.
За ред. І. Карого.
Мистецтво
створення споруд
Навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців технічних вишів
спеціальності „Архітектура“
і „Будівництво“ (рівень В1-В2).
Навчальний посібник
містить тексти з дотекстовими та післятекстовими завданнями, словники архітектурних та
будівельних термінів, призначених для чужоземних студентів, які навчаються в українських
вишах і вже пройшли підготовчий етап вивчення української мови.
Для закріплення навичок усного та писемного мовлення і лексико-граматичних моделей, полегшення розуміння текстів зі спеціальності через ознайомлення з українською
термінологією.
Гнідець Б. Г.
Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження
і впровадження в будівництво
Навчальний посібник.

Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових,
житлових і громадських будинків, інженерних
споруд та прогонових будов мостів із застосуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх
виконання і технології монтажу. Студентам
4 курсу для вивчення дисциплін „Проектування і дослідження мостів і споруд“, „Залізобетонні конструкції та мости“.
Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Клименка Гната Олександровича;
студентський квиток № 10316454, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Баранової Олександри Романівни;
студентський квиток № 10379164, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Тимчишак Олександри Миколаївни.
Колектив кафедри прикладної
математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки глибоко сумує з приводу
передчасної смерті доцента кафедри, кандидата технічних наук
Віталія Арсенійовича
Ліщинського
і висловлює щире співчуття сім’ї,
родині та друзям покійного.

Колектив кафедри економіки підприємства
та інвестицій ІНЕМ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює
щирі співчуття завідувачеві кафедри Василю Васильовичу Козику з приводу смерті
брата.

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття старшому викладачеві
кафедри Артуру Леонідовичу Висоцькому
з приводу смерті
батька.

Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування та НДЛ-40 Інституту
інженерної механіки та транспорту Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття доценту кафедри Володимиру Михайловичу Боровцю
з приводу тяжкої втрати — смерті
батька.
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Вітаємо!

Многая літа!
Колектив кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань
Інституту телекомунікацій, радіо
електроніки та електронної техніки Львівської політехніки сердечно вітає з 80-річчям від дня народження доктора
технічних наук, професора кафедри
Леоніда Аврамовича
НЕДОСТУПА
і бажає йому доброго здоров’я, довгих років життя,
весняного настрою і творчих успіхів.
З пошаною і зажди з Вами —
колектив кафедри ТРР.
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Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ щиро вітає
нашого головного редактора Тетяну Пасович та її чоловіка Олега з народженням синочка.
Ваше життя вже змінилося: тепер у родинній оселі
тепло світитимуть із вікон нічнички, а над колискою тихенько звучатимуть українські колискові. І ще багато
сюрпризів, радості й гордих посмішок за перші несміливі крочки чекають вас попереду.
Ми ж сьогодні від усього серця бажаємо, щоб синочок
дарував вам веселість кожного дня, щоб зростав здоровий, щасливий, міцний і відважний, як справжній козак.
Хай Ангелята бережуть його, хай благословляє його
Господь і Пречиста Мати.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
15 квітня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
16 квітня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.
17 квітня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
18 квітня — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
19 квітня — „Кармен“ (прем’єра). 18.00.
22 квітня — „Корсар“ (балет). 18.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
14, 17 квітня — „Вій, вітерець!“ (прем’єра).
18.00.
15 квітня — „Дама з камеліями“. 18.00.
19 квітня — „Цилціндр“. 18.00.
21 квітня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
22 квітня — „Ромео і Джульєтта
в кінці листопада“. 18.00.

Камерна сцена
21 квітня — „Варшавська мелодія“. 17.00.
22 квітня — „Моя Шевченкіана“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса

Перший український театр
для дітей та юнацтва

15 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.
17 квітня — „Наркіс“. 19.00.
18 квітня — „Забави для Фауста“. 19.00.
19 квітня — „Ma-Na Hat-Ta
(Небесна земля)“. 19.00.
22 квітня — „Memento vivere“
(за Роменом Ґарі). 19.00.

17 квітня — „Пеппі Довгапанчоха“. 11.00.
18 квітня — „Таїна буття“. 18.00.
19 квітня — „Русалонька“. 15.00.
21 квітня — „Чарівник Смарагдового
міста“. 12.00.
22 квітня — „Втеча з реальності“. 15.30.

Львівський
драматичний театр
ім. Лесі Українки
9 квітня — „Лісова пісня“. 18.00.
16 квітня — „Вівісекція“. 18.00.
17 квітня — „DIVKA“. 18.00.
18 квітня — „Баба“ (прем’єра). 18.00.
19 квітня — „Пригоди невгамовного
Зайчика та Червоної Шапочки“.
12.00, „Моя дорога Памела, або Як
уколошкати стареньку“. 18.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
17 квітня — „Сарана“ (прем’єра). 18.00.
18, 19 квітня — „Ар’єр, або Захоплююча
патологія“. 18.00.
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