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Чи Ви готові до зимової сесії?

Артур Кондра, студент першого курсу Львівського 
національного університету ім. І. Франка:

„У нас ще є модулі“
До сесії готовий, бо вчуся постійно. До того ж, у нас ще 
є модулі, завдяки їм вже за чотири предмети не переживаю. 
Стільки ж ще доведеться складати на іспитах. Задоволений, 
бо в новому році не переживатиму за сесію, а зможу зайня-
тися своїм дальшим розвитком.

Марія Рогаль, студентка другого курсу  
Інституту права і психології:

„Нині до нас підвищені вимоги“
До сесії готуємося поступово під час навчального процесу. 
Дуже переживаємо, бо змінилася система навчання і ми від-
чуваємо, що вчитися стало складніше. Коли була модульна 
система, ми могли собі розподілити бали, точно знали чого 

чекати на іспитах. Нині до нас підвищені вимоги.

Тарас Пришляк, студент першого курсу Інституту 
гуманітарних і соціальних наук:

„Добре, що складемо її до нового року“
Зараз у нас проходить заліковий тиждень, який дає надію на 
успішну сесію. Я не знаю, що таке модулі. Сесійна програ-
ма складна, але з нею можна дати собі раду. Дуже добре, що 
складемо її до нового року, адже в Політехніці навчається 

багато студентів з інших областей, тому для них це дуже зручно.

Богдан Лотоцький, студент третього курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„До сесії готовий“
Загалом до сесії готовий. Вона проходитиме у нас у тесто-
вому вигляді із усною компонентою. Це буде вперше, тому 
трохи хвилююся. Хочу скласти її так, щоб отримувати сти-
пендію. За модулями трохи шкода, а трохи ні, а що під час 

канікул не переживатиму про сесію — чудово.

Міркувала і опитувала Катерина ГРЕЧИН

Андрій Кіщук, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Цей складний бар’єр таки подолаємо“
Те, що сесія закінчується до нового року — прекрасно, адже 
у нас буде більше часу на відпочинок. Це наша перша сесія, 
тому дуже хвилюємося, бо здається, що ми до неї не зовсім го-
тові. Та маємо надію, що цей складний бар’єр таки подолаємо.

Минулі роки студенти закінчу-
вали перший семестр складан-
ням модулів, а вже після кані-
кул на них чекала зимова сесія. 
І хоч відпочинком цей час 
можна було назвати умовно, та 
тоді багатьох рятували модулі, 
адже від їхнього успішного 
(чи неуспішного) складання 
залежали й успіхи на сесії. 
Нині ситуація повернулася 
у звичне колись для студентів 
русло: модулів нема, спочатку 
сесія, а потім — повноцінний 
відпочинок.

Тож коли студентам очікувати 
сесії? У бакалаврів першо-
го — третього курсів і в магі-
стрів, спеціалістів першого 
року навчання зимова сесія 
розпочинається 21 грудня 
і закінчується з останнім днем 
року. У магістрів і спеціалістів 
другого року навчання повним 
ходом йде захист дипломних 
проектів і магістерських робіт, 
які вони також завершать до 
кінця року.

Студентський відпочинок 
розпочинається офіційно 
з 4 січня і завершується 7 лю-
того. А ось ті, хто не встигне 
вирішити всі свої проблеми 
упродовж сесії, будуть робити 
це з 31 січня до 7 лютого, щоб 
згодом разом з усіма сісти за 
парти 8 лютого.

Напередодні початку сесії ми 
поспілкувалися зі студентами 
й поцікавилися у них, чи готові 
вони до іспитів. Приємно, що 
студенти почали готуватися 
до сесії не під час неї, а у ході 
всього навчання. Це дає підста-
ву сподіватися, що молоді люди 
мають конкретну мету у житті 
і знають, чого хочуть від нав-
чання. Чимало студентів стар-
ших курсів шкодує за модулями, 
адже завдяки їм можна було 
й не переживати за сесію, тоді 
як першокурсників така систе-
ма повністю влаштовує. Та всі 
вони, без винятку, раді, що вона 
завершується до кінця року, 
адже тоді можна зі спокійною 
совістю відпочивати, тим паче, 
що вакації цього разу будуть 
доволі довгі.
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Закінчення на 6 с. 

добрі справи

До Будинку дитини прийшов святий 
Миколай
Хоча святий ходить до дітей в ніч на 19-те грудня, та 

до діточок Будинку дитини № 2, що у Львові, він 
прийшов дещо швидше. 9 грудня політехніки-пасічни-
ки — проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро 
Федасюк, директор Інституту комп’ютерних техно-
логій, автоматики та метрології Микола Микийчук 
і сантехнік відділу головного механіка Ігор Пугач при-
везли дітям солодкий подарунок від пасічників нашого 
університету.

Як розповіла головний лікар закла-
ду Мирослава Павлик, у спеціалізо-
ваному закладі практично від дня 
народження і до чотирьох років жи-
вуть і лікуються хворі діти, які ма-
ють ураження центральної нерво-
вої системи і розлади психіки. Нині 
їх тут 37. Цікаво, що вдень і вночі 
ними опікується 127 осіб, тож ма-
люки повсякчас відчувають турботу 
про себе.

Політехнікам вдалося поспіл-
куватися з найстаршою групою — 
чотирирічними хлопчиками і дів
чатками, які саме у цей час були 
вільні. Зайшовши у приміщення, де 

були гості, діти не 
розгубилися: двоє 
хлопчиків одра-
зу ж побігли до них 
„на ручки“ і міцно 
притиснулися до 
широких чоловічих плечей. Діточки 
із задоволенням поласували медом, 
а потім із вдячності заспівали для 
гостей пісеньку про святого Мико-
лая, розповіли віршики.

Організував це маленьке свято 
працівник пресслужби Львівської 
політехніки Борис Козловський, 
який багато років знає головного 
лікаря закладу — „віддану дітям 

і чесну людину“. Обрав цей сироти-
нець тому, що впевнений: мед таки 
потрапить до дітей. А ще знає, що 
хоч діточки ці нещасні, але виграли 
„золоту картку“, адже крім чудового 
персоналу, чуйних медиків забезпе-
чені всім необхідним (окрім любові 
батьків), що потрібне цим малюкам.

Катерина ГРЕЧИН

кругла дата

Знак якості в метрологічній освіті

Обираючи будь-який товар чи послугу, ми, як споживачі, хочемо, щоб 
вони були належної якості. Те, як найкраще визначати й забезпечу-

вати цю якість ось уже 20 років вивчають (і цього навчають майбутніх 
фахівців) на кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації Львів-
ської політехніки (ІКТА).

Перспектива — 
і професійна, і країни
Майбутній метролог третьокурсни-
ця Тетяна Федишин, сподівається, 
що їй „роботу знайти буде неваж-
ко“, адже „ми тримаємо курс на Єв-
росоюз“, що змушує особливу увагу 
приділяти якості продукції і по-
слуг, їх сертифікації. Фахівці з ін-
женерії якості затребувані на ринку 
праці: у відповідних органах влади 
й у промисловості, НДІ та комерцій-
них структурах. Вони, як зазначив 
якось завідувач кафедри метрології, 
стандартизації та сертифікації (далі 
МСС) професор Петро Столярчук, не 

тільки контролюють, а й допомага-
ють підвищувати цю якість.

— З інтеграцією України у світо-
ву економіку проблеми якості про-
дукції, послуг персоналу і довкілля 
особливо актуальні. Якість є важ-
ливою умовою розвитку економі-
ки будьякої держави, — зазначає 
професор кафедри МСС Роман Бай-
цар. — Випускники наших спеціаль-
ностей — „Якість, стандартизація 
та сертифікація“, „Метрологічне 
забезпечення випробувань та якості 
продукції“ — стають дедалі затре-
буваніші з розвитком виробництва. 
Свідченням їхньої успішності для 
нас є відгуки працедавців і високі 

посади, які вони обіймають. Полі-
техніки працюють на Leoni, Bader, 
ДП НДІ „Система“, ДП „Львівстан-
дартметрологія“ та низці інших під-
приємств.

Тісний зв’язок із практичними 
потребами, виробництвом на ка-
федрі вважають однією із запорук 
підготовки добрих фахівців. Кафе-
дра МСС є одним із центрів, що за-
дає стандарти в підготовці фахівців 
у царині метрології в Україні (а їх 
готує понад 10 вишів). Так, кафедра 
першою в західному регіоні почала 
випускати спеціалістівметрологів 
для приладобудування, харчової 
промисловості, енергетики. Спільно 
з колегами з інших вишів політехні-
ки розробили стандарт вищої освіти 
з напряму „Метрологія, стандарти-
зація, сертифікація“. 
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керівна ланка

Професор Володимир Йосипович Скорохода очолив Інститут хімії та 
хімічних технологій Львівської політехніки. Нового директора хімі-

ки обрали практично одностайно 10 грудня на зборах трудового колек-
тиву інституту

В ІХХТ новий директор
Володимир Скорохода, професор ка-
федри хімічної технології переробки 
пластмас, був єдиним претендентом 
у конкурсі на заміщення посади ди-
ректора ІХХТ, зазначив, відкриваю-
чи збори, головуючий — професор 
Йосип Ятчишин, який керував ІХХТ 
з 2001го, тобто коли його створили 
на базі двох хімічних факультетів.

Кандидат на посаду керівника 
ІХХТ поділився своїм баченням ста-
ну і перспектив розвитку інституту. 
Він нагадав колегам, що у рейтингу 
кафедр університету (і спеціалізо-
ваних, і загальноосвітніх) кафедри 
ІХХТ — у першій десятці та у першій 
половині списку; що результати цьо-
горічної вступної кампанії для хіміків 
були непогані. Дотепер ІХХТ готував 
фахівців за 5 напрямами і 13 спеціаль-
ностями, однак новий Перелік галузей 
знань і спеціальностей вносить певні 
корективи, зокрема слід розробити 
нові програми підготовки фахівців. 
Особливу увагу, як вважає В. Скоро-
хода, варто звернути на профорієн-
тацію: розробити програму співпраці 
зі школами і коледжами хімічнотех-
нологічного профілю, продовжити 
розпочату роботу із входження до 
структури Політехніки Калуського 
політехнічного коледжу (раніше хімі-
котехнологічний технікум), активні-
ше залучати іноземних громадян. Це 
забезпечило б професійно зорієнто-
ваного, вмотивованого вступника. 
Важливо розвивати зв’язки випуско-
вих кафедр з виробництвом, ство-
рювати їхні філії на підприємствах. 
Цікавою спікер вважає ініціативу ка-
федри ХТНГ організувати практику 
на підприємствах Євросоюзу.

Наукова діяльність колег, за словами 
В. Скороходи, — „на достатньо високо-
му рівні“:  сформовані потужні наукові 
школи; щороку хіміки захищають 3 – 
5 докторських, 10 – 12 кандидатських 
дисертацій; є достатня кількість нау-
кових публікацій у фахових виданнях, 
зокрема тих, що входять до наукоме-
тричних баз даних. Серед орієнтирів 
у науці — розширення дослідницької 
проблематики ННІ, активніше вико-
ристання можливостей позабюджетних 

джерел фінансування (госпдоговори, 
гранти), відкриття нових СВР із захи-
сту дисертацій (нині їх в ІХХТ три). Для 
вдосконалення якості наукової роботи, 
на думку професора Скороходи, варто 
зокрема посилити вимоги до дисертан-
тів, при вступі в аспірантуру проводи-
ти „жорсткий екзамен“ з англійської 
мови, без достатнього знання якої нині 
неможливо стати добрим фахівцем, 
а віднедавна, згідно з новими вимога-
ми, й отримати вчене звання. Говорив 
спікер і про важливість всебічного ви-
ховання молоді, вирішення проблеми 
водовідведення з внутрішнього двору 
й ремонту підвальних приміщень 9 на-
вчального корпусу та ін.

Йосип Ятчишин порадив наступ-
нику „відбиватись“ від необґрунтова-
них освітніх новацій, що йдуть зго-
ри. Професори Станіслав Воронов, 
Олег Суберляк, Зорян Піх сказали, що 
можуть довірити керівництво ННІ 
Володимирові Йосиповичу як відпо-
відальній, порядній, працьовитій лю-
дині, доброму науковцеві й педагогу. 
Професор Михайло Братичак висловив 
сподівання, що новий директор при-
ділятиме більше уваги міжнародній 
співпраці. „За“ В. Скороходу проголо-
сувало 246 осіб, 2 — проти. Новообра-
ний директор ІХХТ подякував профе-
сорові Йосипу Ятчишину за багаторіч-
не віддане керівництво інститутом.

Ірина ШУТКА

коротко

Аудіолекції для незрячих сту-
дентів-медиків. Це — результат 
роботи фахівців Ресурсного 
центру освітніх інформаційних 
технологій для осіб з особли-
вими потребами Львівської 
політехніки, викладачів ме-
дичного коледжу ім. Андрея 
Крупинського, реалізованої 
за фінансової підтримки БО 
„Львівська освітня фундація“ та 
БФ „Розвиток України“. Лекції 
розмістять на одному з веб-ре-
сурсів.

У Львівській політехніці — Дні 
відкритих дверей. 12 грудня 
можна було відвідати ІКТА 
й ІППТ. В Інститут підприємни-
цтва та перспективних техно-
логій завітало півтора сотні 
абітурієнтів, їх батьків. Вони по-
спілкувались із представниками 
Західної консалтингової групи, 
ІТ-компанії EPAM, випускниками 
ІППТ, головою Колегії студентів 
ННІ Христиною Васьо; ознайо-
милися з науковим, видавничим 
доробком викладачів.

Освіта в Україні — серед най-
корумпованіших галузей? Це 
результат опитування, що про-
водилось протягом листопада, 
і аналізу звернень викривачів 
корупції в рамках кампанії 
„Вони б не мовчали“. Йдеться, 
за інформацією Transparency 
International Україна, про 
„корупцію у навчальних закла-
дах (викладачі продовжують 
вимагати хабарі у студентів, 
у садочках і школах — побори 
на ремонти та інші „необхідні 
заходи“). У топ-10 корумпова-
них сфер також оформлення 
документів на землю, медицина, 
призов у військкоматах, оформ-
лення закордонних паспортів, 
житлово-комунальна сфера, 
суди, ін.

У Львові відкрили Західний 
науковий центр Національної 
академії мистецтв. Його метою 
є розширення діапазону науко-
вої та творчої діяльності: участь 
у розробці та реалізація регі-
ональних проектів і програм, 
залучення науковців до актуаль-
них досліджень у галузі культу-
ри та мистецтв. Очолив Центр 
академік НАМ Андрій Бокотей.

За матеріалами інформагенцій
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від автора

Особливості Європейської кредитно-
трансферної накопичувальної системи

Нещодавно у Видавництві Львівської політехніки вийшла друком 
нова книжка „Європейська кредитно-трансферна накопичувальна 

система: довідник користувача“, співредактором англійського пере-
кладу якої є проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків професор Юрій Рашкевич. З ним розмовляємо про особливості 
і новації цього видання.

— Юрію Михайловичу, то  чим  обу-
мовлена поява цих матеріалів?
— Нещодавно на Конференції мі-
ністрів освіти країнучасників Бо-
лонського процесу ухвалили два 
документи: нову редакцію „Євро-
пейських стандартів та рекоменда-
ції щодо забезпечення 
якості“ і новий Довід-
ник користувача ЄКТС. 
Враховуючи важли-
вість цих документів, 
а також актуальність 
проблем у контексті 
імплементації Зако-
ну „Про вищу освіту“, 
члени Національної 
команди експертів із 
реформування вищої 
освіти України, до якої 
належу і я, здійснили 
цей переклад, аби він 
став доступний україн-
ському користувачеві. 
Використані при перекладі тлума-
чення основних термінів та відповід-
ний глосарій повністю відповідають 
новому Закону та „Національному 
глосарію: вища освіта“. МОН реко-
мендує довідник працівникам вищих 
навчальних закладів для роботи До 
речі, нову редакцію глосарія також 
підготували ці ж експерти, а Націо-
нальний Еразмус+ офіс в Україні її 
опублікував. З нею можна ознайоми-
тися на сайті Еразмус+ офісу.

— Що нового є в Довіднику, чи є якісь 
зміни в концепції ЄКТС?
— Розпочну із останнього. ЄКТС 
є усталеним інструментом створен-
ня та функціонування Європейського 
простору вищої освіти (ЄПВО). Цю 
систему розроблено майже 30 ро-
ків тому для забезпечення студент-
ської мобільності. ЄКТС дозволяє 
здійснювати трансфер із одного 
університету в інший: зміст освіти 
(через результати навчання), обсяг 
навчання (через кредити ЄКТС) та 

результати оцінювання (на основі 
Таблиці оцінок ЄКТС). ЄКТС на по-
чатку 2000х років розширила свою 
концепцію, ставши також системою 
накопичення кредитів. Упродовж ос-
танніх 10 років ніяких істотних змін 
не відбулося, а основну увагу зосе-

реджено на розши-
ренні та поглибленні 
її застосування, пере-
довсім — при проек-
туванні освітніх про-
грам, навчанні впро-
довж життя, в системі 
забезпечення якості 
вищої освіти. Но-
вий Довідник є знач-
но більший за обся-
гом від попередника 
2009 року, містить 
нові розділи, пов’я-
зані із розширенням 
застосування. Також 
відзначу докладний 

опис процедури конвертації/пере-
ведення оцінок.

— Чи будуть виші й надалі використо-
вувати системи A, B, C, D, E, FX, F?
— Ні, ці системи відмінили в ЄПВО 
ще в 2009 році. В новому Довіднику 
окремо наголошено на цьому. Лише 
некомпетентність відповідних чи-
новників МОН призвела до того, 
що ми впродовж шести років були 
змушені вписувати в екзаменацій-
ні відомості оцінки в трьох шкалах. 
Нашу відомість із 16ма колонками 
можна наводити як приклад „верши-
ни“ освітянського бюрократизму.

— А як тепер відбуватиметься пере-
зарахування оцінок, які студенти от-
римали в інших університетах?
— Це відбуватиметься на осно-
ві Таблиці розподілу, яка фактично 
є статистичним розподілом оцінок, 
поставлених у межах відповідної 
програми, або галузі знань. Вона бу-
дується на базі достатньо великої ви-

бірки оцінок, отриманих сотнями сту-
дентів принаймні за два — три роки. 
Таблиця показує культуру оцінюван-
ня в університеті за спеціальностями 
(навчальними дисциплінами) певної 
групи. Очевидно (і ми, як викладачі, 
це добре знаємо), що в кожному уні-
верситеті існує кілька різних культур 
оцінювання, пов’язаних із різними 
профілями підготовки студентів (ін-
женерія, гуманітарні та соціальні на-
уки, економічні спеціальності тощо). 
Тому і таблиць буде декілька.

— Зараз  усі  вищі  навчальні  заклади 
готують концептуально нові освітні 
програми за новим переліком спеціаль-
ностей. Які особливості використання 
ЄКТС на цьому етапі?
— Хочу підкреслити, що на сьогод-
ні ЄКТС є не лише найпотужнішим 
інструментом Болонського процесу: 
значною мірою філософія ЄКТС ви-
значає методологію побудови освітніх 
програм. Це, насамперед, стосується 
необхідності чіткого формулюван-
ня програмних результатів навчан-
ня та результатів навчання окремих 
дисциплін, коректного визначення 
обсягу навчальної роботи студентів, 
рекомендацій щодо модуляризації 
освітніх програм, опису в певному 
стандартизованому форматі профі-
лю освітньої програми, проектування 
так званого „вікна мобільності“ тощо. 
Сама парадигма студентоцентровано-
го навчання без належного викори-
стання ЄКТС є нежиттєздатна.

— Як оцінюєте якість нового Довідни-
ка порівняно з попередньою редакцією?
— Незважаючи на те, що розробники 
припустилися неточностей (непослі-
довність щодо структури/прикладів 
профілю програми, помилка в описі 
прикладу конвертації оцінок тощо), 
новий Довідник — крок уперед і вар-
тий того, щоб його уважно вивчили 
та використали всі розробники освіт-
ніх програм, викладачі, відповідальні 
за навчальні дисципліни, координа-
тори студентської міжнародної ака-
демічної мобільності, відповідальні 
за розвиток системи навчання впро-
довж життя, забезпечення якості ви-
щої освіти.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Знак якості в метрологічній освіті 

Тепер разом із кафедрою ІВТ метро-
логи формують навчальний план за 
новою спеціальністю „Метрологія 
та інформаційновимірювальна тех-
ніка“.

На базі кафедри МСС функціону-
ють курси підвищення кваліфікації 
фахівцівметрологів. Із 2007го діє 
Орган із сертифікації послуг „Львів
ПОЛІСЕРТ“, який проводить серти-
фікацію в галузях сільського туризму, 
послуг СТО автомобілів і послуг паса-
жирських перевезень. А лабораторія 
з дослідження й випробування аль-
тернативних джерел енергії (соняч-
них колекторів, батарей) регулярно 
представляє результати своєї роботи 
на науковопрактичних семінарах. 
Політехніки залучені до роботи підко-
мітету ПК 93/1 „Системи управління 
якістю“, з яким погоджують всі стан-
дарти в Україні.

Осередок науки
Науковці кафедри МСС працюють 

над розвитком теорії і методів забез-
печення й контролю якості послуг 
і продукції (харчової, якот зерно, 
молоко; різного обладнання, палива 
тощо), розробленням нових теоре-
тичних основ і технічних засобів для 
метрологічного забезпечення і серти-
фікаційних випробувань продукції, 

розвитком систем сер-
тифікації різних її видів. 
За останнє десятиріччя 
метрологи захистили 
7 докторських і 15 кан-
дидатських — „мало яка 
кафедра може похвали-
тися такими здобутка-
ми“, зауважує професор 
Євген Походило. У трав-
ні на базі кафедри МСС 
створено Спеціалізовану 
вчену раду із захисту кан-
дидатських і докторських 
дисертацій, її очолює директор ІКТА, 
професор кафедри МСС Микола Ми-
кийчук. Вже відбулося 2 захисти, на 
черзі — ще кілька здобувачів, зазначає 
доцент Тетяна Бубела.

Як залучають до науки студентів 
розповідає професор кафедри МСС 
Наталія Ґоц:

— Упродовж п’яти років на базі 
Політехніки ми проводимо ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олім-
піади з метрології, стандартизації 
та сертифікації, на яку приїжджає 
близько півсотні учасників із 12 ви-
шів. Наші студенти теж беруть ак-
тивну участь і регулярно перемага-
ють. Інші напрями роботи — щоріч-
ні СНТК, з яких молодь починає свій 
шлях у науку. А з Академією метроло-
гії України організовуємо Всеукраїн-
ську науковотехнічну конференцію 
молодих учених. Тож нашу кафедру 

можна вважати осередком 
розвитку молодіжної нау-
кової діяльності з метро-
логії в Україні.

Важливий досвід
Львівські метрологи зна-

ні не лише в Україні: спів
працюють із Військовою 
технічною академією у Вар-
шаві, Лодзьким технічним 
університетом (Польща), 
Технічним університетом 

Варни (Болгарія), Університетом Ле 
Мана (Франція). Свого часу разом із 
болгарськими науковцями й Агенці-
єю з акредитації вишів Боснії та Гер-
цеговини започаткували і проводять 
міжнародну конференцію з управ-
ління якістю в освіті та промисло-
вості, з поляками — конференцію із 
термографії і термометрії, до якої 
долучились дослідники з 11 країн сві-
ту. Зараз українці й поляки працюють 
над формуванням спільної заявки на 
грант НАТО у рамках Програми „На-
ука заради миру“.

Політехніки активно переймають 
іноземний досвід. Доцент кафедри 
Алла Гунькало недавно повернулась 
зі стажування у Вроцлавському при-
родничому університеті, а 2016го 
доцент Тетяна Бубела планує поїха-
ти до Варни. Свій професійний рівень 
підвищують і молоді науковці. Так, 

стипендіатка Кабміну й авторка 
20 друкованих праць, аспірант-
ка Юлія Кордіяка, яка працює 
над вдосконаленням норма-
тивнотехнічного забезпечен-
ня якості косметичних засобів, 
упродовж року навчалась у ма-
гістратурі Університету Лота-
рингії (Нансі):

— Це справді неоціненний 
досвід. У мене не виникало 
жодних труднощів в інтеграції 
у навчальний процес і студент-
ське середовище у Франції. Це, 
як на мене, свідчить, що в нас 
хороший рівень знань, освіти. 
Я склала добре всі іспити і, ду-
маю, змогла гідно представи-
ти наш університет і кафедру: 
були добрі відгуки, французь-
кі викладачі висловлювали ба-
жання ознайомитись з нашим 
університетом.

Ірина ШУТКА

SS  Завідувач кафедри 
професор  
Петро Столярчук

SS  Колектив кафедри метрології, стандартизації та сертифікації
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видатні математики

Провісники наукових ідей
Жак Адамар (Ha
da mard, 8.12.1865–
17.10.1963) — ви-
датний французький 
математик. Народив-
ся у м. Версалі. Се-
редню освіту здобув 
у Паризькому ліцеї 
Людовіка Великого. 
Захоп лювався іноземними мовами, 
навіть став переможцем конкурсу 
знавців грецької та латинської мов. 
У 1890 р. закінчив Вищу нормальну 
школу. Адамару належать першо-
класні роботи у різноманітних га-
лузях математики.

Для побудови розв’язків гіпер-
болічних рівнянь, тобто таких, що 
описують коливні процеси, Адамар 
ввів поняття скінченної частини 
розбіжного невластивого інтеграла.

Автор цих рядків продовжив 
дослідження інтегралів у сенсі 

Адамара. До речі, студенти 
політехніки знають формулу 
КошіАдамара для визначення 
радіуса збіжності степеневого 
ряду, а вченіматематики Льво-
ва пам’ятають і розвивають його 
дослідження, які стосуються не-
коректних задач.
Казімірський Пет ро Степано-

вич (26.11.1925–14.02.1990).Видат-
ний український 
учений, доктор 
фізикоматема-
тичних наук, про-
фесор.

Народився у 
м. Бершадь Він
ницької області. 
У 1940 р. переїхав 
до Львова. Закін-
чив університет ім. І. Франка. В 1951 
– 1971 рр. працював у Львівській 
політехніці. У 1970 р. очолив відділ 
алгебри, який сам створив у Фізи-
комеханічному інституті АН Укра-

їни, а далі керував відділом алгебри 
в Інституті прикладних проблем 
механіки і математики АН України 
до кінця життя.

Найбільш славетним є його від-
криття у матричному численні. 
Спільно з учнями він створив тео-
рію і методи розкладності матрич-
них многочленів на множники, — 
математичні досягнення світового 
рівня.

Серед його учнів є 5 докто-
рів і 15 кандидатів наук. Зокрема, 
Х. П. Луник, завідувач кафедри вищої 
математики Політехніки; М. І. Худий, 
був деканом факультету прикладної 
математики; Д. В. Уханська, М. М. Ур-
банович, Л. М. Гринів — доценти; 
М. А. Шуляр — старший викладач, 
а також Д. М. Білонога — доцент, яка 
продовжує свій творчий шлях.

Леонід НОВІКОВ,  
доцент  

кафедри вищої математикиm Закінчення. Початок у чч. 36, 37.

всесвіт, простір, час

Тварини в космосі
Під такою назвою цікаву, пізнавальну і „живу“ лекцію прочитав 

для студентів та викладачів Інституту геодезії співорганізатор 
науково-просвітницького проекту „Всесвіт, простір, час“, засновник 
і керівник українського Музею фантастики і космонавтики, бібліограф 
фантастики і колекціонер Юрій Шевела.

Лектор, який часто виступає перед 
студентами і школярами, розповів 
про те, хто насправді першим літав 
у космос, як готували тварин до по-
льоту, хто із них став знаменитим, 
як історія увіковічнила подвиги тва-

ринкосмонавтів та про неймовірні 
історії перших „пасажирів“ косміч-
них апаратів.

Цікаво, що на космічних кораблях 
США у космос спочатку відправля-
ли пацюків і мавп, Франції — котів, 
а СРСР — дворових собак. Всі вони 
досліджували тварин з єдиною метою: 
чи можуть майбутні космонавти ви-
жити після польоту, і якщо так, то як 
політ може вплинути на їхнє здоров’я?

Український вчений Сергій Коро-
льов, який створив першу радянську 
ракету, вивчивши результати польо-
тів мавп і кішок, вирішив працювати 
лише із дворовими собаками, які кра-
ще піддаються дресируванню. Спо-
чатку собаки літали в ракетах Р1 і 
Р1 Б на висоту до 100 км., згодом 
були висоти на 100 – 110 км, від 212 до 
450 км… По різному склалася доля 

перших „випробувачів“, але саме вони 
проклали людям дорогу в космос. 
Хоча, як відзначив лектор, до першо-
го вдалого польоту загинуло чимало 
собаккосмонавтів. За допомогою та-
ких експериментів вчені визначали як 
на живий організм впливають зміни 
гравітаційного поля, перевантажен-
ня, вібрації, шумові подразники, кос-
мічне випромінювання тощо.

На перших космічних кораблях 
собак відправляли на орбіту Землі. 
Тоді трагічно загинули Лайка, Лисич-
ка і Чайка. 19 серпня 1960 р. на борту 
космічного апарату „Супутник5“, 
що вийшов на орбіту планети, пере-
бували 2 пацюки, 40 мишей, рослини 
і собаки Білка і Стрілка. Вони перші 
живі істоти, які вчинили добовий ор-
бітальний політ і щасливо поверну-
лися назад. На пам’ять про цю подію 
на грецькому острові Крит цим геро-
їчним собакам встановили пам’ятник 
і лише через сорок років — у Москві.

До слова, Львівське астрономічне 
товариство у другій половині лютого 
проведе майстерклас, яким розпочне 
цикл астрономічної просвіти серед 
школярів, студентів і тих, кому 35+.

Катерина ГРЕЧИН
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краудфандинг

„Моє завдання — бути мультиватором“
Відомий німецький економіст, фахівець із краудфандингу Райнер 

Шенк своє знайомство з Україною розпочав із Львівської політех-
ніки. У листопаді — грудні він провів студентам економічних спеці-
альностей тренінги та лекції: „Краудфандинг — нові та альтернативні 
способи фінансування бізнесу в цифровій економіці“ і „Перспективи 
розвитку потенціалу цифрового бізнес-фінансування у розвине-
них країнах та країнах, що розвиваються. Можливості та загрози 
краудфандингу“.

— Пане Шенк, розкажіть нашому чи-
тачеві про себе.
— Я закінчив економіку і тривалий 
час був податковим консультантом 
малих та середніх підприємств, від-
так захистив дисертацію про аль-
тернативні способи фінансування. 
З 2011 року зацікавився краудфан-
дингом і розпочав у цьому напрямку 
активну діяльність. До цього спону-
кав мій тривалий досвід консульту-
вання підприємств.

— Що спричинило Ваше зацікавлення 
краудфандингом?
— На цю тематику було мало ін-
формації, навіть в інтернеті. Тому 
2011 року я прийняв рішення взяти 
краудфандинг (спільнокошт, пошук 
вкладу на розвиток та реалізацію про-
екту — ред.) як основну сферу своєї 
дослідницької роботи. Річ у тім, що, 
з огляду на наслідки світової еко-
номічної кризи, саме малі і середні 
підприємства, компанії, що почи-
нають свою діяльність, так звані 
стартапи, мають проблеми з отри-
манням фінансування банків. Отож, 
треба шукати альтернативні способи 
отримання коштів. Я зрозумів, що 
краудфандинг — досить ефективний 
метод.

— У краудфандингу Ви вбачаєте своє-
рідну панацею?
— Він є на ринку у різних формах, 
має різні види. Наразі ми говоримо 
про краудфандинг у підприємни-
цтві, про сучасну класичну форму 
його фінансування — краудлендинг 
і краудінвестинг. Лише через кра-
удінвестинг можна розвивати під-
приємство, тому що майбутні під-
приємці як стартапери мусять вико-
нувати у своїй команді багато різних 
функцій, адже йдеться не лише про 
хорошу ідею. Продукти і послуги по-
винні нести не лише ідею, а й бути 
корисними для людей. Створювати, 
підтримувати, супроводжувати під-

приємство, шукаючи фінансування 
через краудінвестинг — це велике 
мистецтво. Тут перетинаються різні 
сфери.

— Чи є спільні проблеми у розвитку 
бізнесу в різних державах?
— У принципі, економіка функціо-
нує всюди однаково. Це не залежить 
від національності її реалізаторів. 
Відмінність лише в структурі наці-
ональної економіки, ефективності, 
інноваціях, ринках. За моїм спосте-
реженням, в українській економіці — 
складна ситуація, але, порівняно з ін-
шими східноєвропейськими країнами, 
фаховий персонал в Україні — один із 
найосвіченіших, особливо в частині 
інформаційних технологій і, на мою 
думку, це хороша передумова для 
майбутнього росту. У цьому Україна 
має вирішальну перевагу. Якщо мож-
на буде використати її ноухау для 
підтримки інших країн, то в Україні 
виникне великий ринок. Звичайно, 
це все не відбудеться сьогоднізавтра, 
адже тепер стратегічний часовий го-
ризонт становить 5 років.

— Ваші слова додають оптимізму.
— Оптимізм — як пальне для 

двигуна. І в мене були не завжди 
хороші часи в житті. Все має свої 
цикли. Але оптимізм повинен бути 
сильніший, ніж негативні впливи. 
А університет має важливе завдан-
ня — підготувати такі кадри, які да-
дуть поштовх у розвитку економіки.

— Ви —  податковий  консультант, 
економіст, експерт із краудфандингу. 
Однак вирішили читати лекції…
— Моя пристрасть — передавати 
свої знання молодому поколінню, 
щоб воно могло це все поширювати. 
Я працював у Вищій школі Німеччи-
ни. Тепер регулярно по всій країні 
проводжу лекції для підприємців, на 
університетських заходах, у торго-
вих палатах чи технологічних цен-

трах. Читав лекції у Польщі, Кир
гизії. І радий, що маю можливість 
проводити заняття у Львівській по-
літехніці.

— Чи наші студенти зацікавилися Ва-
шими лекціями?
— На мою думку, так. Краудфан-
динг — комплексно нова тематика 
і цього в університетах та в інших 
навчальних закладах ще не вчать. 
Перевага таких лекцій також у тому, 
що я на них можу скомбінувати тео-
рію і практику, а також можу відо-
кремлено говорити. Таким чином, 
студент розуміє, що можна в одній 
сфері застосовувати різні дисциплі-
ни — інформаційні технології, мар-
кетинг, фінансування, планування, 
комунікаційні науки, психологію. 
І якщо це все разом звести докупи, 
то виникає єдина система, яка є дуже 
інноваційна, і моє завдання — пояс-
нити студентам, як це все застосову-
вати, щоб у майбутньому, коли вони 
захочуть заснувати підприємство, 
могли це використати. Моє завдан-
ня — бути мультиватором, примно-
жувачем знань.

Ваші студенти отримали не лише 
теорію, а й мультимедійну презента-
цію лекцій. Наступного року планую 
воркшопсемінар, де розроблятиме-
мо краудінвестингову кампанію на 
основі німецької концепції. Таким 
чином, працюючи у команді, сту-
денти отримають додаткові знання, 
вчитимуться підприємництву.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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вечір пам’яті

Ірина Калинець —  
поет, дослідник, борець
У Львівській політехніці відбувся вечір пам’яті поетеси, публі-

цистки, дослідниці історії та релігії Ірини Калинець. Її чоловік, 
письменник Ігор Калинець уже три роки збирає і власним коштом 
видає творчу спадщину дружини. Сьогодні вона налічує 8 томів тво-
рів у 12 книгах. Їх та інші видання розмістили на стенді, щоб кожен із 
присутніх міг ознайомитися  ними.

Голова ради Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки Христина 
Бурштинська виголосила промову 
на шану письменницідисидентки 
і надала слово директору МІОК, пер-
шому лауреату премії імені Ірини 
Калинець — Ірині Ключковській, 
яка навела факти зі суспільнополі-
тичного життя Ірини Калинець. Зо-
крема розповіла про арешт родини 
Калинців 1972 року та репресії, що 
йому передували, про те, як у перші 
роки незалежності Ірина Калинець 
увійшла до складу ВР України, про 
прогресивні заходи у сфері освіти 
й культури, які вона здійснювала.

— Прочитайте, якщо не всі 
12 книжок, то принаймні окремі томи 
спадщини, які так дбайливо й жертов-
но укладає Ігор Калинець, — закли-
кала І. Ключковська. — Мабуть, нема 
такої ділянки суспільнополітичного 
життя, яку би не прополювала і не за-
сівала Ірина Калинець. Листувалася 

з відомими діячами України, турбу-
валася про сиріт, говорила про Стуса 
і Ґонґадзе, жінокполітв’язнів, пра-
цювала над концепцією національ-
ної освіти та виховання. Була дуже 
далекоглядна і бачила те, чого ми не 
бачили зблизька.

Ігор Калинець звернув увагу при-
сутніх на експоновані книги й про 
кожну з них, пов’язану з певним 
етапом життя дружини, докладно 
розповів. Усе починалося з віршів: 
коли Ірина й Ігор були студентами, 
їхні поетичні твори надрукували 
поруч у часописі „Жовтень“ (тепер 
„Дзвін“). Невдовзі у літературну 
студію, де займався Ігор, прийшла 
струнка чорнявка, заговорила до 
нього: „Привіт, я Ірина Стасів, твоя 
майбутня дружина!“.

На засланні Ірина Онуфріївна 
писала історичні розвідки, у 80х, не-
довго — художню прозу, опісля, аж до 
кінця 90х, настав період злободенної 

публіцистики. На початку нового ти-
сячоліття серйозно взялася за дослі-
дження Біблії. На деякий час покину-
ла цю працю, але перед самою смер-
тю, очевидно, відчуваючи, що мусить 
довершити справу свого життя, знову 
взялася за неї і працювала буквально 
до останніх днів. Її праця дала пожи-
нок у вигляді видання у двох частинах 
„Коло над обличчям безодні“. Зала 
проводжала поета оплесками.

Відтак творчі колективи Політех-
ніки представили літературному-
зичну композицію за творами Іри-
ни Калинець. Вустами вихованців 
Театрустудії „Хочу“ звучали вірші 
авторки, фрагменти з її історичних 
розвідок, спогади, листи. Народний 
чоловічий хор „Орфей“ виконав зво-
рушливі до глибини душі народні 
й повстанські пісні, якими органічно 
доповнив твори поетеси. У виконанні 
студента ЛНУ ім. І. Франка Максима 
Бучека пролунала пісня „Чорна рілля“. 
Завершився вечір пам’яті спільною 
молитвою „Боже великий, єдиний“.

Ксенія ЯНКО, 
студентка ЖР-11, ІНПП
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ініціативи

У постійному пошуку та прагненні 
нового
Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ (ЦСК) упродовж бага-

тьох років є своєрідним острівцем для молоді, яка прагне розвива-
тися всебічно. Студентська спільнота цього осередку зростає, розви-
ває нові, цікаві напрями діяльності. Чимало вже встигли реалізувати, 
започаткувати, а ще більше мають планів. Про це все розповів очіль-
ник ЦСК о. Юрій Остапюк.

Нові напрями  
розвитку
— Зараз концепція діяльності Цен-
тру дещо змінилася, оскільки ста-
раємося розвиватися і йти в ногу 
з часом. Та основне зберігаємо — 
зустрічі зі студентами, духовний 
провід, євангелізацію, порушує-
мо моральноетичні, соціальні, 
суспільні проблеми. У концепції 
тематичного розвитку „Студент-
ського дня“ зараз більше уваги по-
чали приділяти питанням стосун-
ків між хлопцями і дівчатами. Цей 
проект започаткували наприкінці 
минулого навчального року, тепер 
він значно розширився: конкрет-
ніше розглядаємо питання зустрі-
чань, психологію хлопців і дівчат, 
біоетичні питання — саме те, що 
цікавить молодь.

Ще один напрям роботи, який 
активно розвивають, — допомога 
військовим: збирають кришечки на 
протези, планують плести маску-
вальні сітки, впродовж тривалого 
часу плетуть чотки, які передають 
військовим на полігони, в зону АТО.

— Наші студенти не раз їздили 
в зону АТО. Маємо там чимало зна-
йомих, які просять, щоб до них дзво-
нили. Розумію, вони усвідомлюють, 
що студенти багато не зможуть до-
помогти, але вони спраглі живого 
спілкування. Таку діяльність запо-
чаткували минулоріч, коли їздили 
з колядою на східні території. Один 
із наших працівників є там госпіта-
льєром, також маємо знайому дівчи-
ну з Донецька, завжди підтримуємо 
з ними зв’язок і знаємо, що саме по-
трібно. Тобто ми зараз взяли напрям 
на патріотичний рух, щоб завжди 
бути з нашими військовими, — до-
дав капелан.

Значно розширили і роботу 
з дітьмисиротами. Майже щотижня 
студенти відвідують дітей в інтерна-
ті № 2, дитячому будинку № 1, раз 

у два тижні їздять в Краківецький 
інтернат.

— Із молодшими дітьми студенти 
бавляться, читають казки, для стар-
ших — проводять майстеркласи, 
організовують різні ігри. На зимові 
канікули плануємо дітей з Краківця 
привезти до нас у Центр опіки си-
ріт, щоб організувати для них цікаві 
святкування з екскурсіями, катан-
нями на ковзанах, — розповів отець 
Юрій. — Дбаємо також і про бідних 
людей. Можемо годувати, допома-
гати одягом, тож шукаємо старших 
людей, сім’ї, які справді потребують 
допомоги.

З колядою, вертепом 
і частунками — в АТО

Нова „фішка“ ЦСК — театр 
„САД“, який набрав нових форм, став 
міжуніверситетським, має власну 
управу. Вже є розпорядок виступів 
на сході України.

— Я їздив туди, щоб перекона-
тися, чи нема загрози везти туди 
студентів. Це вже третій фронт, 
тож все гаразд — їхати можна і на-
віть більше — треба. Наші студенти 
щомісяця їздять у Костянтинівку, 
Дмитрівку, Красноармійськ, Дні-
пропетровськ. У тих містах є гре-
кокатолицькі парафії і військові 
частини, де нас чекають. Цього 
року з 4 до 11 січня, тобто впро-
довж Різдвяних свят, об’їздимо До-
нецьку область, зокрема, плануємо 
побувати в Слов’янську, щоб відві-
дати там наших парафіян і військо-
вих. Хочемо приїхати туди зі сво-
єю колядою, традиціями, варени-
ками, пампухами, кутею. Готуємо 
для військових подарунки: вироби 
наших студентів, молитовнички, 
вервечки, медальйони. Також по-
казуватимемо виставу про Андрея 
Шептицького. Це масштабний 
проект, з яким згодом їздитимемо 
в різні виші, що розкидані у бага-

тьох містах України, щоб якомога 
більше говорити про величну по-
стать Митрополита, — поділився 
планами священик.

На свята Центр студентського 
капеланства ініціює міжвишівський 
фестиваль вертепів у Києві, куди зі 
своїми дійствами поїдуть і львівські 
студенти. В такий спосіб прагнуть 
популяризувати традицію верте-
пів, яка, як зауважив отець Юрій, на 
жаль, пригасає навіть на наших те-
ренах по селах.

Навчають, розвивають, 
зацікавлюють

Ще один напрям діяльності — ан-
гломовний клуб, який вже наступно-
го року переросте в клуб іноземних 
мов. Цьогоріч було дві групи сту-
дентів, які вчать англійську (занят-
тя проходять щосереди о 19.30 на 
пл. Міцкевича, 5), а з лютого введуть 
також вивчення німецької мови.

— Зараз готуємося до зимового 
англомовного табору. Влітку такий 
табір пройшов дуже класно. Його 
діяльність полягала в тому, щоб 
упродовж всієї тривалості табору 
спілкуватися тільки англійською 
мовою. Це надзвичайно мобілізує 
і стимулює до вивчення англійської 
мови, — наголосив мій співрозмов-
ник. — Моя мрія — клуб іноземних 
мов, де буде англійська, німецька, 
італійська, французька, польська. 
Адже чимало студентів дуже хо-
чуть вивчати мови, але для них це 
фінансово недоступно. Тож мають 
чудову нагоду втілити свої мрії 
з нами.

Центр студентського капелан-
ства постійно розширює свою ді-
яльність. Так, зараз розпочали ро-
боту зі студентами Медуніверситету 
ім. Д. Галицького, а також провели 
перемовини про спільні проекти 
з УКУ. Не менш активно співпрацю-
ють з різними молодіжними комісія-
ми. Зараз готуються до відзначення 
Світового дня молоді (проходитиме 
в липні 2016 року в Кракові), в рам-
ках якого відбудеться зустріч із Па-
пою Римським.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

Президент України Петро 
Порошенко підписав Указ 
про вшанування пам’яті 
Івана Франка. Президент 
доручив затвердити плани 
заходів та забезпечити їх 
виконання, а також сприяти 
громадським організаціям, 
благодійним фондам у їх 
діяльності зі вшанування 
пам’яті та популяризації 
творчості Франка. Мініс-
терство закордонних справ 
та Міністерство культури 
мають забезпечити прове-
дення через закордонні ди-
пломатичні установи Укра-
їни заходів, присвячених 
вшануванню пам’яті Івана 
Франка, зокрема в державах, 
де він перебував.

Хор студентів Єльського 
університету — один з най-
старіших у Сполучених 
Штатах Америки хорів — 
в одному з потягів Metro-
North Commuter Railroad 
заспівав колядку Carol of 
the Bells. Відео вже набрало 
понад 600 тис. переглядів 
в інтернеті. Carol of the Bells 
— адаптація української ще-
дрівки „Щедрик“ в обробці 
Миколи Леонтовича. 5 жовт-
ня 1921 р. „Щедрик“ уперше 
виконали на концерті в Кар-
негі-Холі в Нью-Йорку. Пісня 
стала популярна настільки, 
що в 1936 р. Пітер Вигов-
ський (за іншими даними — 
Пітер Вільховській), який 
працював для радіо NBC, 
написав англійську версію 
слів „Щедрика“.

Активісти ІТРЕ Львівської по-
літехніки спільно із серти-
фікованими інструкторами 
(BLS), студентами Медуні-
верситету ім. Д. Галицького 
провели лекцію-семінар на 
тему „Перша медична допо-
мога“. Після теорії всі учас-
ники мали змогу власноруч 
закріпити отримані знання 
на практиці. Щодня трапля-
ються надзвичайні ситуації: 
чи це аварії, чи проблеми зі 
здоров’ям, і до цього треба 
бути завжди готовим.

За матеріалами інформагенцій

авторський проект

Сентенції мудрості 
і досвіду
Зустріч спогадів, роздумів, цікавих думок і ана-

лізування не лише власного життєвого, профе-
сійного шляху, а погляд крізь призму особистості 
в історію села східної України, студентства, журна-
лістики і країни загалом. Саме так кількома словами 
можна охарактеризувати ще одну зустріч у рамках 
авторського проекту мовознавця Ірини Фаріон „Від 
книги — до мети“ з лауреатом Шевченківської пре-
мії, поетесою, журналісткою, багаторічним голов-
ним редактором газети „Слово Просвіти“ Любою 
Голотою.

Привітати гостю прийшов багаторіч-
ний дописувач газети „Слово Просві-
ти“, поет, журналіст Богдан Залізняк, 
який принагідно зачитав вірш, присвя-
чений гості. Незабутнім також поді-
лився політичний діяч Василь Шпіцер.

Зустріч була пересипана дуже те-
плими спогадами з дитинства, про 
прабабусю, яка мала особливе почуття 
гумору, навчала малу Любу різних при-
повідок, пісень. Дуже багато споминів 
про післявоєнне село, вдовині пісні, 
а також про дівчачі мрії — зробити 
щось дивовижне, приємне, корисне 
і незвичайне для людей: „мабуть, саме 
тому я почала писати вірші“. Ще біль-
ше роздумів було про батьків, зокре-
ма тата, з яким у неї була висока, хоча 
й небагатослівна дружба.

— Батько був агрономом і мріяв, 
щоб я продовжила його справу. Це єди-
не, в чому не послухалася його, бо не хо-
тіла носити гумові чоботи. Я прагнула 
бути філологом, вчити українську мову, 
літературу, історію, — розповіла гостя.

Письменниця пригадала, як студен-
ти пишалися, що навчаються в універси-
теті, який закінчив Олесь Гончар. Саме 
тоді вийшов друком його роман „Со-
бор“, були дуже гарні рецензії, похва-
ли, але все змінилося, коли один із мож-
новладців впізнав себе в негативному 
персонажі. Тоді почалися гоніння, ба-
гатьох викладачів, які писали позитивні 
відгуки, звільнили з університету, а сту-
дентів змушували підписувати листи із 
засудженням письменника. Люба Го-
лота відмовилася. Тоді вона зрозуміла, 
що світ не завжди такий, яким ти його 
сприймаєш, не завжди тебе люблять 
у ньому, але, не матимеш докорів сум-
ління, якщо не відступиш від правди.

Поділилася гостя і спогадами про 
поїздку до Львова, коли тут біля Опер-
ного театру зносили пам’ятник Леніну.

— Це були незабутні відчуття, 
я відчула такий броунівський рух всере-
дині свого тіла: кожна клітина, кожна 
кровина якось рухалася, ставала в ін-
шому порядку, щось мінялося, може, 
навіть я звільнилася тоді від того ут-
робного страху, який був притаманний 
моєму поколінню. Мені було майже со-
рок років, я думала, що врешті настала 
вільна Україна, і вже завтра будуть інші 
люди. Знала, що працюватиму ще біль-
ше, була готова сказати, як тоді казали 
жителі Прибалтики: „нехай ми будемо 
голодні, не матимемо світла, газу, але 
будемо такими, як до війни — вільни-
ми“. Але щось тоді не спрацювало в нас 
самих. Пройдений шлях став великою 
школою для всіх, дав розуміння, що 
наше щастя і життя — в наших руках.

Багато цікавого розповіла Любов 
Голота і про свою журналістську діяль-
ність, яка „привчила не втомлюватися 
і відкривати дивовижних людей“:

— У нашому селі жили люди з Гали-
чини, ІваноФранківщини, Рівненщи-
ни, які були в УПА і яким після заслан-
ня не дозволяли повернутися в рідні 
краї. Доля мені подарувала чудову 
зустріч із родиною Кузьменків. Вони 
мали 300 примірників „Кобзаря“ різних 
років видання, їхні дочки закінчили 
музичну школу з класу бандури, співа-
ли українські пісні, знали всі книжкові 
новинки, дружили з АнтоненкомДа-
видовичем, до них заходили відомі 
поети. Від пані Олени я вперше почула 
клятву українського націоналіста.

На завершення зустрічі гостя наго-
лосила на тому, що в Україні за роки 
незалежності не спромоглися створи-
ти єдину велику багатотиражну укра-
їнську газету, яка несла б національну 
ідею, згуртовувала український світ.
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на часі

Щоб Львів був затишний для всіх
Розглядаючи фотографії старого Львова, є чим помилуватися: широ-

кі вулиці без авто, ще нові будівлі, а головне — місто потопає в зеле-
ні молодих дерев. Упродовж десятиліть Львів, у гонитві за урбаніс-
тичною модою, поступово втрачав свою зелену привабливість. Зараз 
у моді дбати про довкілля. Тож, уже третій рік поспіль триває спільний 
українсько-німецький проект — „Муніципальний розвиток та онов-
лення старої частини міста Львова“.

Про цікаві ініціативи, втілення 
проектів із відновлення особливос-
ті Львова розповіла ландшафтний 
архітектор департаменту розвитку 
Львівської міської ради Оля Небо-
раць. Вона займається координацією 
благоустроїв відкритих громадських 
просторів, а також уже має ряд реа-
лізованих проектів, зокрема нещо-
давно завершений — реконструкція 
двору на вул. Мулярській, 7.

— Зараз триває один із найці-
кавіших проектів у Львові 
(започаткувало Німецьке 
товариство міжнародно-
го співробітництва (GIZ)), 
спрямований на відновлен-
ня затишку в старих двори-
ках. Днями, а саме 26 груд-
ня, завершується збір зая-
вок і мотиваційних листів 
від мешканців на конкурс із 
відбору внутрішніх дворів 
у центральній частині міста 
для налагодження їхнього 
благоустрою. Тож, якщо ще 
хтось надумає, то встигає 
скористатися таким шан-
сом, — розпочала розмову 
Ольга Небораць. — Найвагоміша 
складова цього проекту — ініціа-
тивність мешканців та зацікавлен-
ня у співпраці, а також спільна від-
повідальність за утримання дворів 
у належному стані після завершення 
робіт.

Переможець конкурсу отримає 
не тільки фінансову підтримку на 
реалізацію проекту, а й підтрим-
ку в загальному процесі, зокрема 
планування, вибір підрядної орга-
нізаціївиконавця робіт, а також 
технічний нагляд експертів протя-
гом реалізації проекту. Щоправда, 
облаштування внутрішніх дворів не 
передбачає замощення дворів для 
автостоянки, адже головна мета — 
максимальне озеленення та ство-
рення затишного місця відпочинку.

— Щоб стати учасником конкур-
су, мешканцям потрібно ознайоми-
тися з умовами, написати мотива-

ційного листа, з розповідями про 
те, чим важливий для них дворик, 
як вони проводять там свій віль-
ний час. Листи потрібно надіслати 
в управління охорони історичного 
середовища Львівської міської ради 
(м. Львів, вул. Валова, 20, кімн. 11). 
Після завершення прийому заяв засі-
датиме конкурсна комісія (експерти 
з Німецького товариства міжнарод-
ного співробітництва, з управління 
охорони історичного середовища, 

начальники райдержадміністрацій) 
і відбиратиме ті дворики, які най-
більше потребують реконструкції. 
Вагому роль відіграватимуть і моти-
ваційні листи мешканців. Уже після 
відбору розпочнеться докладне ви-
вчення особливостей дворів, пере-
довсім проблеми з комунікаціями. 
А згодом ландшафтні архітектори 
розроблятимуть проекти, — розпо-
віла Ольга Небораць.

За час існування цієї програми 
вже є чимало реалізованих проек-
тів — на вулицях Лисенка, Криво-
носа, Личаківській, Наливайка, Ко-
перника.

— Дуже тішить, що людям небай-
дужі такі програми. Вони часто бе-
руть ініціативу в свої руки: досаджу-
ють рослини, доставляють вуличні 
меблі. Зрештою, при бажанні меш-
канці можуть самостійно впоряд-
кувати свої дворики, для допомоги 

таким ініціативним львів’янам GIZ 
випустив спеціальний довідник, — 
наголосила моя співрозмовниця.

Зараз досить активно прова-
дять проект озеленення проспекту 
В. Чорновола. Стратегія розвитку 
зелених насаджень міста з’явилася 
після проведення статистичного 
аналізу, який виявив плачевну си-
туацію: 754 дерева зрізали ,а виса-
дили 390 (значна частина за кошти 
спонсорів). Управління екології 
та благоустрою міста періодично 
проводить інвентаризацію зелених 
насаджень, щоб знати, де потрібне 
омолодження зелених насаджень, 
а також, щоб убезпечити мешканців 
від прикрих випадків падіння дерев.

— У Львові є багато чинників, на 
які необхідно зважати: довколишні 

мережі, будинки, історич-
на архітектура. Найбіль-
ше особливостей в центрі 
міста. Тож, передовсім ре-
тельно вивчаємо ділянку на 
наявність комунікацій і вже 
після того здійснюємо по-
садкові роботи, — поділи-
лася робочими моментами 
Ольга Небораць.

Всі проекти провадить 
ціла команда: архітектори, 
ландшафтні архітектори, 
соціологи. Та є чимало лю-
дей, які готові допомагати, 
ініціювати і навіть оплачу-
вати окремі проекти.

— Не раз мали нагоду перекона-
тися, що важливо якомога більше ін-
формувати львів’ян про такі проекти 
і активно залучати їх до реалізації. 
Гарну ініціативу подав Парк культу-
ри ім. Б. Хмельницького, де спільно 
з департаментом розвитку розро-
бляли Воркшоп, який зібрав багато 
цікавих ідей від архітекторів зі всієї 
України. Одна з акцій від адміністра-
ції парку „Подаруй дерево парку“ 
задумана так, щоб кожен охочий міг 
долучитися до озеленення парку. 
Є чітко виділені місця і породи, які 
можна там посадити, — додала на-
останок Ольга.

У Львові є чимало громадських 
ініціатив, які на волонтерських за-
садах займаються благоустроєм мі-
ста та співпрацюють з міськрадою 
і районними адміністраціями.

Наталія ПАВЛИШИН
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коли розлучаються двоє

Як пережити розрив?

Досить часто стосунки двох (ідеться про дошлюбний період) 
закінчуються тим, що люди просто розбігаються в різні 

боки, кожен — у своє життя. Здавалося б, ще вчора вони жити не 
могли один без одного, а сьогодні стали чужі. Яка причина цьо-
го? І як пережити розлуку? Про це розповідає психолог Богдан 
Дзінковський.

Стаємо чужі
Зазвичай ідеться про перше глибоке 
почуття. Воно може бути як у 20 – 
30, так і в 50 років. І більшість людей 
проходить через той болісний етап. 
Так чомусь склалося, що зрідка перші 
почуття утверджуються і перероста-
ють у глибокі та серйозні. Це лише 
в казках усе чудово — зустрілися, за-
кохалися, одружилися, жили щасливо 
і вмерли одного дня. А в реальному 
житті все поіншому: раптом хтось із 
них (зрідка обоє) починає розуміти, 
що щось не так, що людина стає чужа, 
що виростає невидима стіна. Особли-
во розрив неминучий тоді, коли той, 
у кого ми закохані, стає епіцентром 
нашого життя, все у нас обертається 
навколо нього. Ми живемо думкою 
лише про цю людину. І зазвичай 
сприймаємо її як ідеал, як того, про 
кого мріяли ледь не все життя. Нато-
мість не бачимо реальної людини, її 
вад. Минає якийсь час — і починаємо 
зауважувати те, чого досі, як ми собі 
думали (!), не було. І часто виявля-
ється, що той, у кого ми були сліпо 
закохані, цілком не відповідає нашо-
му ідеалу, а інколи навіть має ті риси, 
яких ми категорично не сприймаємо, 
чужі нашому світогляду й уявленню 
про стосунки.

Припиняємо спілкування
Рішення припинити стосунки при-
ймає той, хто починає тверезо 
сприймати їх, бачити суб’єкта за-
коханості поіншому. І що більше 
переконуємося, що з тим, навколо 
кого донедавна обертався наш всес-
віт, — не по дорозі, то більше утвер-
джуємося в думці, що все це треба 
припинити. І що швидше це зроби-
мо, то краще для обох.

Часто є так, що хлопець із дівчи-
ною спілкувалися, аж тут хтось із них, 
наприклад, дівчина, знайомиться з ін-
шим і за якийсь час починає розуміти, 
що з ним має значно більше спільно-
го, ніж із тим, кого досі вважала „сво-

їм“ хлопцем. І нічого дивного 
в тому нема, адже доподружні 
стосунки — це період спілку-
вання, пізнання. Якщо бачимо 
у стосунках щось не те, то який 
сенс тягнути все далі, роблячи 
і своє, і життя того, хто поруч, 
нестерпним? Однозначно, якщо спіл-
кування стає ніяким, стосунки — руй-
нівними, їх треба припинити.

Чому відбуваються розриви? Та 
тому, що вони не можуть на під-
вищеному емоційному рівні три-
вати дуже довго. Місяць, два, три, 
півроку… А далі або переростають 
в інший етап, де ми вчимося шука-
ти компроміси, поіншому сприй-
маємо стосунки як такі, приймаємо 
негативні риси своєї симпатії, або ж 
настає кінець.

Цю драму треба 
перехворіти

Отож, хтось сказав „ні“, розрив 
відбувся. Що далі? Як пережити все 
це і не сприймати як кінець свого 
щастя, як те, що завтрашнє життя 
не має сенсу?

Розрив стосунків болісно пере-
живають обоє. Той, хто ініціював 
його, почувається винним; той, кому 
сказали, що стосункам кінець — зра-
дженим, ображеним. Кожен посвоє-
му відчуває втрату, навіть якщо ба-
чив, що стосунки згубні.

Насамперед треба пам’ятати, що 
розрив — це необхідний етап, який 
треба пройти, пережити. До того ж, 
стосунки можуть бути настільки 
важкі, що через біль настає полег-
шення.

Попри все, той період пережиття 
є важкий. Напевне, нема універсаль-
ного рецепту, як його пройти, тому 
що кожен переживає посвоєму (за-
лежно від свого світосприйняття, 
характеру, загального психічного 
розвитку). Так, ми можемо давати 
поради — не зациклюватися, шукати, 
чим би то відволіктися. Але це загаль-

ні слова, які мало що дають людині, 
котра переживає розлуку. Для неї це 
кінець світу і жодні наші слова „йди 
собі погуляй“, „розважся“, „займи-
ся спортом“, „подихай свіжим пові-
трям“ не є помічні. Тому що насправ-
ді людина сприймає їх дратівливо.

Розрив стосунків — як вітрянка, 
грип чи кір. Їх треба перехворіти. 
І тут дуже важлива підтримка рід-
них, друзів. Але яка? Не випитувати, 
не домагатися пояснень, а просто 
бути поруч. Ми мусимо дати зрозу-
міти тому, кому справді хочемо до-
помогти: я поруч, якщо ти захочеш 
щось розповісти, то я готовий тебе 
вислухати. І слухати стільки, скільки 
нам розповідають, не ставлячи до-
даткових запитань, нічого не уточ-
нюючи, тобто не вимагати, щоб нам 
сказали більше. І в жодному разі не 
казати: „Та що ти переживаєш? Таких 
є багато“. Тому що це, навпаки, ще 
більше нагнітає.

Кому легше переживати розрив 
стосунків — хлопцям чи дівчатам? 
Усе дуже індивідуально, залежить 
від характеру, вразливості людини.

Інколи трапляється так, що лю-
дина самотужки не може дати раду 
з пережиттям розлуки і потрібна 
допомога фахівця. Де сигнал, що сам 
не впораюся? Загалом ми нічого не 
втрачаємо, йдучи до психолога або 
психотерапевта. Але якщо біль, пе-
реживання спричиняють апатію до 
всього, розлад сну, зникає апетит, 
то треба конче йти до фахівця. У та-
ких ситуаціях здебільшого спочатку 
призначають медикаменти — щоб 
минуло виснаження. Аж тоді можна 
говорити з психологом.

Думки записала Ірина МАРТИН
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тет-а-тет

Щоб слухач відчув світло Різдва...
Брія Блессінг — сонячна американка, яка почувається майже українкою. 
І не лише тому, що живе у Львові та спілкується безпосередньо і зі сцени 
українською — її переживання глибші й дієві — допомагає воїнам АТО 
(„не маю права забути і шукаю можливість до них поїхати“), розповідає 
про Україну за океаном. Торік вона дала свій перший сольний концерт 
„Радій, Земле! Українське Різдво з американським колоритом“. Початок 
нового року ознаменується її новим музичним подарунком.

— Щось  змінилося  у  Твоєму житті 
й світогляді за той рік, що ми з Тобою 
не бачились?
— Зміни відбулися під час поїздок 
до США й Канади, де я мала 13 ви-
ступів перед українською діаспо-
рою. До того я мало знала про неї, 
тож здивувалась, що представники 
діаспори досі підтримують Україну, 
беруть активну участь у благодійних 
акціях, не забули традицій, готують 
національні страви. Це дало мені 
розуміння, що є частина України 
і в Америці.

— І що Ти їм розповідала про Україну?
— Мене здивувало, що багато з них 
після того, як виїхали, ще жодного 
разу не побували на батьківщині. 
Я їх заохотила повернутись, бо ж 
стільки всього змінилося за 15 – 
20 років в Україні, зокрема захід-
ній, я сказала, що вони її просто не 
впізнають. Звичайно, є проблеми, 
але ж проблеми є і в Америці. Пере-
конувала їх не чекати й не боятися 
війни, бо чомусь вони і американці 
вважають, що ми живемо на самому 
фронті. Я виконувала авторські піс-
ні, більшість українською, співала 
й „Я піду в далекі гори“, „Ой, верше 
мій, верше“. Багато хто плакав — 
сподіваюсь, що це спонукатиме їх 
відвідати Україну.

— А як Ти сприйняла Америку?
— Перші враження були дуже по-
зитивні — побачила з вікна літака 
НьюЙорк і неочікувано відчула 
стільки гордості, що це моя земля, 
що я повернулася додому — рані-
ше мені здавалось, що бути в Украї-
ні — це бути вдома… Однак згодом 
я зрозуміла, що країна дуже змінила-
ся — бачу, що Америка втрачає свою 
ідентичність. Колись емігранти хо-
тіли стати частиною американської 
культури, а тепер вони кажуть, що 
американська культура нам не по-
трібна, бо в нас є своя, і хай усі під-
лаштовуються під неї. Відчувається 

переслідування тих, хто хотів би 
зберігати американську культуру. 
Дивлячись на прогресування цього, 
я боюся за долю Америки.

— Які ж у Тебе відчуття щодо Украї-
ни, як вона видозмінюється внаслідок 
війни?
— З одного боку, бачу багато актив-
них, ініціативних людей, молодь, 
яка вірить у майбутнє, не виїжджає 
за кордон, а реалізовує тут свої про-
екти (наприклад, нещодавно одні 
мої друзі відкрили унікальне радіо 
„Сковорода“, другі виготовляють па-
тріотичний одяг). Це підбадьорює. 
З другого боку, бачу багато розчару-
вань і є відчуття, що дух в Україні пе-
ретворюється на той, який був після 
Помаранчевої революції, коли люди 
нібито отримали зміни, за які боро-
лись, а потім побачили, що насправді 
змін нема. У мене теж є певне розча-
рування, я теж не розумію, що в кра-
їні відбувається, що це за війна, чому 
досі наші хлопці на фронті, чому не 
дають їм закінчити війну. Хотіло-
ся, щоб у людей було розуміння, що 
доля країни залежить не від держави, 
а від народу. Якщо ж покладатимемо 
нашу надію на державу, то щоразу 
будемо розчаровані.

— Перейдемо  до  музики  —  більш 
оптимістичної сфери нашого буття. 
Там теж відбулись якісь модифікації, 
експерименти?
— Так, я відкрила в собі народний 
голос. Не скажу, що в мене виходить 
співати як „Даха Браха“, але нама-
гаюся вчитися. Продовжую писати 
пісні українською. Визнаю, що вони 
ще трохи примітивні, бо мені бракує 
слів, щоб писати колоритно й пое-
тично. З другого боку, простенький 
текст може також бути гарним, якщо 
має зміст і емоції.

— Ти вже, мабуть, готуєшся до свого 
різдвяного  концерту  „Світло“,  який 
відбудеться 14 січня?

— Торік було все яскраве, кольорове, 
а тепер все буде просто, без прикрас, 
щоб ніщо не відволікало від змісту 
пісень. Будуть у мене і світлі гості. 
Наприклад, В’ячеслав Рибіков — 
учасник того ж сезону „Голосу краї-
ни“, що і я. Він написав пісню „Вірю“, 
хоч і не різдвяну, але дуже світлу. 
У Володимира Панчишина є пісня 
на слова Володимира Бєглова „І буде 
добре“. Обожнюю голос африканця 
Аняні Удонгво — разом співатиме-
мо пісню „Молитва“, яку виконують 
Селін Діон й Андреа Бочелл. Прагну, 
щоб слухач відчув світло Різдва під 
час і після концерту.

— Будуть пісні з торішньої концерт-
ної програми чи все буде нове?
— Ні, не все нове, бо хочу, щоб щось 
було відоме слухачам. Виконуватиму 
дві власні різдвяні пісні, з яких одна 
нова й називається, як і концерт, 
„Світло“.

— Щодо стилів і жанрів, то цього разу 
теж буде еклектика?
— Звичайно, бо я люблю і пишу різ-
ну музику, а на концерті не хочу об-
межувати спектр своїх емоцій.

— Сестри знову вийдуть з Тобою на 
сцену?
— Так, вони погодились. Їм торік 
було дуже приємно виступати зі 
мною, хоч сестри не дуже люблять 
бути в центрі уваги. У музиці в нас 
нема конкуренції, бо ми вже дорослі 
і кожен знайшов своє покликання.

Наталя ЯЦЕНКО
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творча зустріч

Андрій Любка 
з „Карбідом“ завершив 
мандри Україною
У межах проекту „Мережа“ Між-

народної літературної корпо-
рації MERIDIAN CZERNOWITZ до 
Львова з новим романом „Карбід“, 
номінованим на премію „Книга 
року ВВС“, приїжджав прозаїк 
і поет Андрій Любка. Враження від 
всеукраїнського туру і презента-
ція трагікомічного детективу про 
те, як головний герой риє тунель, 
котрий має вивести Україну 
в Європу, стали основою розмов 
автора з читачами.

В канву роману „Карбід“ лягли ре-
альні факти — три роки тому в Ужго-
роді, в підвалі будинку, що належав 
працівнику СБУ, знайшли тунель, 
який вів до Словаччини і який ви-
користовували для контрабанди. 
Події твору розгортаються влітку 
2015 року у вигаданому містечку Вед-
медів — там група ентузіастів хоче 
збудувати начебто Фонтан Єдності 
з Європою. Абсурдність ситуації 
визначила і стиль роману як трагі-
комічний — читаючи, впізнаємо лю-
дей, які нас оточують.

Перехід від віршів до романного 
жанру Любка пояснює тим, що „ро-
ман — це той жанр, який українці 
читають і обирають найбільше, це 
нагода для читача потрапити в ін-
ший світ“. За іронією долі, „Карбід“ 
привів автора спочатку не до Єв-
ропи, а у міста Донецької та інших 
областей України — за неповних 
два місяці Андрій Любка побував на 
презентаціяхдискусіях у 26 містах. 
Втім роман готують до виходу дру-
ком взимку і за кордоном.

Тур, попри свою фізичну й ду-
ховну виснажливість, захопив Люб-
ку насамперед авантюрою, він дав 
змогу побувати в певних містах, де 
раніше не був, шанс пізнати краї-
ну й культуру ліпше. Письменник 
зрозумів, наскільки Україна велика 
й неоднорідна, що в нас інфраструк-
тура культури — це люди, а не уста-
нови. Як не дивно, але найкращою 
була презентація в СєвєроДоне-
цьку — 200 вдячних слухачів, дуже 
тепла атмосфера. Прихід людей на 

такі зустрічі у прифронтових містах 
рівнозначний їх участі у мітингу — 
прийшовши, ти ніби заявляєш про 
свою громадську позицію. На зустрі-
чах були й ті, хто не читав роману, 
хто навіть не припускав, що існують 
живі сучасні письменники, а не лише 
мертві класики. У Краматорську 
розгорілась дискусія між молодшим 
і старшим поколінням. Молодь наз-
вала старших ідеологічним сміттям, 
хоч були й такі особи, що перекону-
вали присутніх у можливості зміни 
їх світогляду. У Маріуполі люди за-
перечували приналежність міста до 
Донбасу, бо, казали вони, у нас дав-
ньогрецьке коріння, ми маємо порт, 
а це означає відкритість, а не воро-
жість. Загалом тур пройшов інтен-
сивно і зламав стереотипи, те, що 
вразило, потребує ж утрамбування, 
щоб, можливо, згодом стати прозо-
вим чи поетичним текстом.

Після масової соціалізації Ан-
дрій Любка переживає ломку (зви-
клось щодня кудись їхати, говорити 
про одну і ту ж книжку), своєрідну 
порожнечу, на місце якої прийде 
аналіз. На книжкових же полицях 
побачимо невдовзі його нову лі-
ричну книжку „Кімната для печалі“. 
Оскільки її головний герой — самот-
ність, яка є близька кожному читаче-
ві, то, жартує автор, вона не потре-
бує туру — без презентацій знайде 
свого читача.

Наталя ЯЦЕНКО

наш календар

19 грудня — святого Миколая  
Чудотворця.
22 грудня — День енергетика. 

Пам’ятні дати
17.12.1797 — народився Джозеф Генрі, 
американський фізик, який відкрив яви-
ще самоіндукції, перший збудував по-
тужний електромагніт і електродвигун.

17.12.1919 — помер П’єр Ог’юст Ренуар, 
французький живописець.

18.12.1856 — народився Микола Садов-
ський (Тобiлевич), видатний україн-
ський артист i письменник.

18.12.1871 — народився Микола Вороний, 
видатний український письменник.

18.12.1876 — народився Петро Холод-
ний, український художник i полiтич-
ний дiяч.

19.12.1870 — помер український ком-
позитор Михайло Вербицький, укла-
дач музики до Державного гімну 
України.

19.12.1919 — народився Микола Лукаш, 
український письменник-перекладач.

19.12.1920 — народився Микола Руден-
ко, український письменник, відомий 
правозахисник, один із засновників 
Української Гельсінської Спілки.

20.12.1616 — у Києво-Печерській дру-
карні вийшла у світ перша датована 
книга.

20.12.1899 — народився Іван Пільгук, 
український письменник і літерату-
рознавець.

21.12.1556 — народився митрополит Пе-
тро Могила, український громадський 
та церковний діяч, письменник, фун-
датор Київської колегії.

21.12.1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили 
радій.

21.12.1913 — у недільному додатку 
до щоденної нью-йоркської газети 
надрукували перший кросворд на 32 
слова, автором якого був Артур Вінн.

21.12.1958 — помер Ліон Фейхтванґер, 
німецький письменник, автор романів 
„Потворна герцогиня“, „Лиси у вино-
граднику“, „Сім’я Оппенгеймів“.

22.12.1833 — народилася Марія Вілін-
ська-Маркович (псевдонім Марко Вов-
чок), українська письменниця.

23.12.1799 — народився Карл Брюл-
лов, російський художник, який брав 
участь у викуплені Т.  Г.  Шевченка з 
кріпацтва.
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те, що єднає

Виклики сучасності  
для дерев’яної архітектури
У межах міжнародного проекту „Дерев’яна архітектура в культурному 

ландшафті: виклики сучасності“ (за програмою Європейської Комісії 
„Інвестиції в людей“) у Львівській політехніці відбулися відкриття фотови-
ставки та круглий стіл з презентаціями й дискусіями відповідної тематики.

Проект покликаний запобігти деграда-
ції цінних культурних ландшафтів у на-
ціональних парках, історичних посе-
леннях, музеяхзаповідниках, охорон-
них зонах пам’яток культури та музеїв 
просто неба. Він спрямований передов-
сім на сільські місцевості, де традицій-
на дерев’яна архітектура як основний 
елемент зорового образу культурних 
ландшафтів — земельних просторів, що 
мають чіткі ознаки постійної діяльності 
людей, які жили в тих місцях упродовж 
сотень років, — збереглася найкраще. 
Оскільки сучасні забудови в селах часто 
не враховують особливості ландшафтів, 
то важливою є поява законодавчого до-
кумента (Правил землекористування та 
забудови), який би регулював процес за-
будов. Завдання проекту — розробити 
архітектурну частину його будівельно-
го регламенту.

Довкола проекту об’єднались парт-
нери з різних країн — Національний 
музей народної архітектури та побуту 
України, Національний природничий 
парк „Синевир“, Державний істори-
кокультурний заповідник „Тустань“ 
(Україна), національний парк „Кенозер-
ський“ і „Онезьке Помор’я“ (Архангель-
ська область), „Угра“ (Калузька область), 
Природний парк „Воскресенське По-
ветлужжя“ (РФ), Machaon Internanional 
(Словаччина), Валаський музей просто 

неба та Асоціації збереження церков 
і дзвіниць (Чехія). Проект працює па-
ралельно на двох рівнях — місцевому 
та національному, в Росії й Україні.

Як зазначив на відкритті виставки 
директор Інституту архітектури По-
літехніки Богдан Черкес, донедавна 
здавалось, що найбільшою небезпе-
кою для дерев’яної архітектури є про-
цеси її старіння, виходу з експлуатації, 
але тепер стало зрозуміло, що загроз 
більше — процеси глобалізації та не-
розуміння історичної спадщини. Вліт-
ку студенти НЛТУ України займалися 
вивченням ідентичних зразків дерев’я-
ної архітектури, а старший викладач 
кафедри містобудування ІАРХ Степан 
Тупісь опрацював їхні архітектурні об-
міри й на їх основі розробив проекти 
сучасних дерев’яних будинків. Мене-
джер проекту Світлана Бєлова заува-
жила, що самим паркам важко дати собі 
раду, важлива взаємодія з архітектора-
ми, а також візуальне представлення 
ідей, на що й скерована виставка.

Фотовиставку в листопаді вже 
представляли у Києві, наступного року 
її презентуватимуть у Національно-
му природничому парку „Синевир“ 
у Закарпатській області, а в Політех-
ніці вона буде відкрита для огляду до 
25 грудня.

Наталя ЯЦЕНКО
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Серед п’яти фільмів, які пред-

ставлять фестиваль світових 
шедеврів до 70-річчя ство-
рення ЮНЕСКО та до 120-річ-
чя світового кінематогра-
фу, — і український художній 
фільм О. Довженка „Земля“. 
Це останній фільм епічної три-
логії режисера „Звенигора-Ар-
сенал-Земля“, який знімали 
влітку-восени 1929 року. Для 
розвитку та розповсюджен-
ня національного кіно у на-
ступному році передбачено 
зростання бюджету Держкіно 
на 97 млн. 280,5 тис. грн.

У Національному музеї у Львові 
ім. А. Шептицького відкрито 
виставку „Коли святі усміха-
ються“ — експозицію народ-
них ікон, що датовані XIX — XX 
століттям. Над відновленням 
приблизно двох сотень ікон рес-
тавратори працювали більше 
року. Ікони взяті з фондів музею, 
Шевченківського гаю, Львівської 
духовної семінарії, у студитів 
і з приватних колекцій. Деякі 
з них у 30-х роках минулого сто-
ліття Іларіон Свєнціцький вже 
виставляв на показ.

„BBC Україна“ оголосила пе-
реможців „Книги року BBC – 
2015“ та „Дитячої Книги року 
BBC – 2015“. Перемогу у першій 
номінації здобула дебютна 
збірка короткої прози Василя 
Махна „Дім у Бейтінг Голлов“. 
У другій номінації найкращою 
визнали „140 децибелів тиші“ 
Андрія Бачинського — у своє-
му творі автор описує життя 
глухонімих дітей-сиріт. Обидві 
книги видало „Видавництво 
Старого Лева“. Премії „Читач 
року — 2015“ отримали Євген 
Іванченко за рецензію на книгу 
Андрія Любки „Карбід“ та Оле-
на Нестеренко за рецензію на 
книгу Андрія Бачинського.

Львів зможе інтегрувати у сві-
товий книжковий контекст, 
розвивати літературний 
туризм, бо здобув почесний 
статус „Місто літератури 
ЮНЕСКО“. Львів здобув його 
лише з другої спроби. Першу 
заявку, яку подали у 2013 році, 
через закид недостатності 
у Львові літературних заходів 
було відхилено.

За матеріалами інформагенцій
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слово для мами

Берегиня домашнього вогнища
Твоя Душа освітлює нам дорогу у життя,
Твої Очі зігрівають небо над нами,
Твої Руки благословляють нас на добро,
Незабутня Ти Татова Зіронька-синьоочка, —
Спи спокійно, рідна наша Мамо, Бабусю.

Рогніда Ільківна Сендець-
ка народилася 1 червня 
1931 року в родині відомих 
медиків — Іллі та Розалії, 
родом з Тисмениці.

Важко доводилося здо-
бувати освіту дітям видат-
них патріотів, керівників 
„Просвіти“ та засновників 
Маслосоюзу в Тисмени-
ці — Роні та її брату Оре-
сту (помер у 1993 році). 
Ще важче було уникати 
переслідувань родині ре-
пресованого і засланого 
на Воркуту батька (потім 
реабілітованого).

Мама Рогніда рано 
втратила свою маму, — 
позначились важкі воєн-
ні лихоліття та політичні 
переслідування. Впродовж 
життя її тета (Надя Васи-
лик) була добрим ангелом 
нашої сім’ї.

Мамин батько, мій ді-
дусь, проживав з нами. 
Коли він, важко захворів 
і більш як 6 років лежав 
удома спаралізованим, 
мама терпеливо доглядала 
його, пам’ятаю навіть вилі-
кувала гангрену…

Понад усе мама хоті-
ла згуртувати родину, яка 
вижила після важких воєн-
них лихоліть. Двоюрідні та 
триюрідні сестри (Коць-
кі, Ференчуки, Савраші), 
братова — Дозя з донькою 
Богданою, Сендецькі з ро-
динами, родина чоловіка 
(Турчинські, Банахевичі) 
були для неї важливим 
життєвим набутком.

Мама понад 50 років 
працювала хірургомон-
кологом в Обласному 
онкоцентрі Львова. Була 
однією із засновників 
Мамологічного відділу, 
багато років цей відділ 

очолювала. Для неї робо-
та розпочиналася з 8 ран-
ку і закінчувалася пізно 
ввечері. На всі звертан-
ня чи телефонні дзвінки 
пацієнтів терпеливо від-
повідала, незважаючи на 
годину доби чи вихідні 
дні. Наукові дослідження 
Рогніди Сендецької опу-
бліковано в працях, за 
котрі вона отримала нау-
кове звання — кандидата 
медичних наук.

Пам’ятаю, ще дити-
ною, любила я спостері-
гати за мамою в лабора-
торії, де вона проводила 
наукові дослідження. Ко-
леги, учні поважали її як 
прекрасного наставника, 
чуйного, високопрофе-
сійного лікаряхірурга, 
діагностика. З повагою 
та добротою ставилася до 
пацієнтів. Останні кон-
сультації надавала за день 
до смерті.

Понад усе любила 
Україну, вболівала і моли-
лася за її долю, водночас 
із великою повагою ста-
вилася до гідності, честі 
і порядності людей різних 
національностей. Бага-
то років була керівником 
секції Лікарського товари-
ства у Львові, членкинею 
„Просвіти“, Союзу украї-
нок. Спільно з товариша-
ми активно відновлювала 
та продовжувала традиції 
громади.

Через важку недугу му-
сила піти на пенсію. Тоді, 
нарешті, віддалась своєму 
улюбленому заняттю — 
писала вірші і співала 
в хорі. Останній раз висту-
пала зі своїм улюбленим 
хором „Рутою“ на День 
незалежності України 

в Палаці мистецтв у Льво-
ві. Там декламувала вірші 
і гордо співала пісень.

Опублікувала 6 збірок 
віршів. Та не дочекалася 
останньої з друку…

Свої життєві болі і ра-
дості розділяла з коханим 
чоловіком — Ігорем Ре-
мешилом (помер 25 груд-
ня 2002 року). Тато більш 
як 50 років працював 
у симфонічному оркестрі 
Львівської філармонії. 
Був концертмейстром. Ра-
зом з братом Тарасом Ре-
мешилом грали в тому ж 
оркестрі та у квартеті, 
який згодом створили. 
Мої батьки підтримували 
Тараса Ремешила в його 
активній роботі музич-
ного керівника універ-
ситетського ансамблю 
„Черемош“. Часто брати 
музикували у нас удома. 
Мама завжди вболівала 
за стрийка Тараса, спів-
чувала його нелегкому 
творчому та приватному 
життю.

Матуся все життя була 
поруч з нами. Під її до-
брим „крилом“ зігрівались 
і виховувались у кращих 
традиціях галицьких ро-
дин і мої сини, а її вну-
ки — Гордій, Северин, 
Адріан. Як і мені, вну-
кам допомогла отримати 
високу всебічну освіту: 
спочатку, крім загально-

освітньої школи, — му-
зичну освіту та спортивну 
спеціалізацію. Гордилася 
дипломами випускників 
Політехніки — Севери-
на та Адріана. Поосо-
бливому ставилась я до 
старшого — Гордія, який 
продовжив родинну ме-
дичну династію, встигла 
передати вміння та нави-
ки мамологахірургаон-
колога. Часто вони разом 
провадили операції.

Мама освятила шлях 
на спільну життєву дорогу 
молодятам Олі та Севери-
ну. Десь на небесах раді-
тиме щасливій долі всіх 
онуків.

Вона з великою пова-
гою ставилась  до мого 
чоловіка — Тараса Янка 
та його високоповажано-
го батька — Олексія, сина 
Олексія з дружиною Гали-
ною, їхніх родин. Велику 
радість приносили мамі 
онуки Тараса, — Олексій-
чик та Настуня. Поосо-
бливому любила своїх 
друзів. Удвох із чоловіком 
вони раділи кожному го-
стю.

Почуття обов’язку пе-
ред родиною, роботою, 
пацієнтами та навіть гря-
дочками в садку — за-
ставляли її невтомно 
трудитися. Вона була, як 
бджілка, невтомна трудів-
ниця. Все носила в домаш-
ні соти мед добра. Навіть 
в останню хвилину життя 
(3.12.2015 р.) вона несла 
для свого котика, прин-
цеси Сісі, корм… Та, на 
жаль, довершити добро не 
змогла.

Родина вдячна всім за 
співчуття… Низький уклін 
тим, хто молиться за неї та 
її упокій…

Вічна їй пам’ять!

Від імені родини
Ореста РЕМЕШИЛО- 

РИБЧИНСЬКА
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Колектив Інституту підприємництва та 
перспективних технологій висловлює 
щирі співчуття директору інституту 
Йосипу Яковичу Хром’яку з приводу 
тяжкої втрати — смерті брата

Василя Яковича.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НОВИНКИ
За ред. І. Карого
Мистецтво створен-
ня споруд
Навчальний посібник 
з української мови 
для студентів-іно-
земців технічних 
вишів спеціальності 
„Архітектура“ і „Бу-

дівництво“ (рівень В1 — В2).

Мета посібника  — допомогти студен-
там-іноземцям закріпити набуті навички 
усного та писемного мовлення і  лекси-
ко-граматичні моделі, а також полегшити 
розуміння текстів зі спеціальності через оз-
найомлення з українською термінологією 
і загалом посприяти розвиткові студента як 
грамотної, різнобічно обізнаної особисто-
сті. У ньому містяться тексти з дотекстовими 
та післятекстовими завданнями, словники 
архітектурних та будівельних термінів.

Диференціальні 
рівняння
Навчальний посіб-
ник.

Висвітлено всі ос-
новні розділи ди-
ф е р е н ц і а л ь н и х 
рівнянь: звичайні 
диференціальні рів-

няння першого та вищого порядків, лі-
нійні диференціальні рівняння зі змін-
ними і сталими коефіцієнтами, системи 
звичайних диференціальних рівнянь. 
Розглянуто питання стійкості розв’язків 
диференціальних рівнянь та їх систем. 
Над виданням працював авторський ко-
лектив викладачів інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук.

Паранчук Я. С.,  
Мороз В. І.
Обчислювання та 
програмування 
в Mathcad
Підручник.

Розглянуто основи 
прак тичної роботи 
в  середовищі мате-

матичного застосунку Mathcad: описано 
пункти та команди основного меню, на-
бирання та редагування Mathcad-доку-
ментів, отримання допомоги, керування 
режимами обчислень. Описано основні 
обчислювальні можливості застосунку 
та особливості складання алгоритмів, 
програм і  формування відповідних їм 
Mathcad-документів для розв’язування 
типових математичних задач як у число-
вому вигляді, так і символьному.

Ці книги відзначені нагородами 
Конкурсу монографій, навчальних 

посібників та підручників Львівської 
політехніки 2015 року

Більше інформації на сайті  
http://vlp.com.ua/

МНОГАЯ ЛІТА!

Колективи кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування та НДЛ40 ІІМТ Львівської 
політехніки вітають інженера кафедри

Володимира Андрійовича  
ФЕДИНУ

з 50річчям неперервної роботи у Львівській політехніці і ба-
жають ветерану доброго здоров’я та успіхів у роботі й надалі.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сорочука Олега Григоровича;
студентський квиток ВК № 10334540, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Богак Надії Ми-
рославівни;
диплом ВП № 080239, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Підкови Романа Романовича;
залікову книжку №  1402527, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Стельмаха Андрія Михайловича;
студентський квиток № 09830841, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Толочкевича Андрія 
Богдановича;
залікову книжку та студентський квиток, ви-
дані Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Михайлеця Едуарда Во-
лодимировича;

залікову книжку № 12.15.067, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Мончина Романа Ярославовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Рудика Андрія Юрійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хронова Артема Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Струк Оксани Вікторівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Думнича Івана Івановича.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр  
опери та балету  
ім. С. Крушельницької
18 грудня — „Даремна обережність“ 

(балет). 18.00.
20 грудня — „З нами — Бог! Розумійте, 

народи…!“ (концерт). 12.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
18 грудня — „Івасик Телесик“. 12.00.
19, 20 грудня — „Диво-квітка“. 12.00.
22 грудня — „Циліндр“. 18.00.
23 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса
19 грудня — „Благодарний Еродій“. 19.00.

20 грудня — „Марко Проклятий, або 
Східна легенда“. 19.00.

23 грудня — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна 
земля)“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
17 — 22 грудня — „В пошуках святого 

Миколая“. 11.00, 13.00, 15.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
17 — 20 грудня — „Байки для дітей від 

Езопа до Миколая“. 12.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
17, 22 грудня — „Стежечка Святого 

Миколая“. 12.00, 15.00.
19, 20 грудня — „Зайчик-хвалько“. 12.00, 

15.00.

Поправка
У ч. 36 „Аудиторії“ на 6 с. через нерозбірливий почерк допущені помилки у прізвищах. 
Так, у 1 колонці (4 — 6 рядки) слід читати: Наталя Семенюк, Соломія Винницька, Юрій 
Низелик. Редакція просить вибачення за неточності.
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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 — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154137
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Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
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завжди зі мною
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освітній студентський 
 тижневик „Аудиторія“ 

через відділення „Укрпошти“
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