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подорожуй — 
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Чи ходите Ви до театру?
Аріна Маруніч, студентка першого курсу Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук: 

„Театр люблю більше, ніж кіно“
У театрі я можу на власні очі побачити, як відбувається виста-
ва, як працюють актори. І все це — без монтажу, як зазвичай 
відбувається в кіно. Я спостерігаю за дійством — і це мене 
захоплює. Тому віддаю перевагу театру, а не кіно. Я приїхала 
вчитися до Політехніки з Одеси, отож, у Львові — віднедав-

на. Але театри вже відвідала. Запам’яталася вистава в театрі Заньковецької 
„Ярославна — королева Франції“. Сподобалася гра акторів. Однак серед моїх 
улюблених театрів — оперний. 

Павло Остап’юк, студент першого курсу Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Маю намір піти до Львівської опери“
У львівських театрах я ще не був. Але часто бував у театрах 
Тернополя, звідкіля приїхав. Нас, гімназистів, часто водили 
в театри. Мені це подобається. Люблю легкі вистави, коме-
дійного жанру, адже театр сприймаю як спосіб відпочин-
ку, певного роду релакс. Чув багато хороших відгуків про 
Львівську оперу. Хочу там побувати. 

Уляна Агашкова, студентка четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Полюбляю більш сучасний театр“
Зараз у Львові популярний драматичний театр ім. Лесі Укра-
їнки. Там справді цікаві п’єси. В них — уже новий погляд на 
сьогодення. Тому до цього театру ходжу найчастіше. Я ви-
рішила долучитися до театру активно. Для того вступила на 
курси акторської майстерності ABC…Theatre. Там збирається 

молодь, зацікавлена у розвитку своїх акторських здібностей, ораторської май-
стерності. Я вже багато навчилася, отримала хороший досвід. Мрію випробу-
вати себе на сцені.

Тарас Федрик, студент першого курсу магістратури 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки:

„Віддаю перевагу книжці“
До театру не ходжу, тому що мені там не цікаво. Я радше 
прочитаю книжку й уявлю собі всі події. Це набагато краси-
віше, повніше, без викривлень. Можу собі історію додуму-
вати, по-своєму її інтерпретувати. Так легше і цікавіше. А 
головне — приємніше. До театру ходив ще в школі. І це справило негативні 
враження. Мені не подобається, що на сцені я бачу цілком інше, ніж те, що 
прочитав у книжці. І все передано не так, як я собі уявляв. Тим був глибоко 
розчарований. Театр не виправдав моїх очікувань. Тому я вирішив, що най-
кращий театр — у голові. Хотілося б попросити театралів не спрощувати 
сюжет, не відхилятися від твору автора, не упускати деталі…

Міркувала та опитувала 
Ірина МАРТИН 

27 березня 54-й раз відзнача-
тимемо Міжнародний день 
театру. Свято засноване у Відні 
на IX конгресі Міжнародно-
го інституту театру (МІТ) при 
ЮНЕСКО. Цього дня ми багато 
говоримо про театр, про його 
особливості, розвиток й очіку-
вання відвідувачів. Саме тому 
редакція вирішила поцікавити-
ся в студентів, чи ходять вони 
до театру, якого театру потребу-
ють як глядачі.

Театр, напевно, найдавніший 
вид сценічного мистецтва. 
Перші театри виникли в Ста-
родавній Греції (VI ст. до н. е.) і 
згодом поширилися фактично 
по всьому світу. Театральні 
вистави були всенародним 
святом, адже здебільшого від-
бувалися просто неба. Згодом 
театр більше зосереджується в 
спеціальних приміщеннях. Від 
первісних ритуальних дійств 
він поступово переходить до ху-
дожнього відображення життя, 
авторських постановок тощо. В 
Україні театральне мистецтво 
бере початок із глибокої давни-
ни. Воно асоціюється зі словом 
„культура“, адже наявність теа-
тру в місті чи селі  —― свідчення 
культурного розвитку його 
мешканців.

Театр іде в ногу з часом, розвива-
ється, вдосконалюється. Формує 
свого глядача. І глядач впливає 
на розвиток театру, адже потре-
бує щораз глибшої інтерпрета-
ції, осмислення, викладу. Сьо-
годнішні опитувані висловили 
своє бачення сучасного театру 
і вимоги до того, якої вистави 
вони потребують.

Хтось ходить до театру 
десь-колись, хтось, навпаки, 
є активним глядачем і навіть 
критиком вистав, а ще хтось, 
отримавши у певний момент 
(здебільшого в дитинстві) 
негативні враження від не-     
зрозуміння театру, вирішує                       
не ходити туди взагалі.

А як зробити так, щоб театр завж-
ди зацікавлював найвибагливі-
шого і найприскіпливішого гля-
дача? Чого найбільше потребує 
сучасний театр? Про це читайте 
у розмові з молодим режисером 
Романом Козаком (с.14).
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Ця приваблива робота програміста

Студенти Львівської політехніки і не лише (на 
зустрічі були представники різних вишів міста), 

зацікавлені роботою комп’ютерника, зустрілися 
з проектним менеджером фірми GlobalLogic Вла-
диславом Яновичем, який розповів присутнім про 
особливості праці айтівця та презентував безкош-
товні курси.

Фахівець розповів 
про особливості розвит-
ку ІТ-технологій в Украї-
ні, про чинники, які тому 
сприяють, а також про мож-
ливості отримувати високу 
фінансову винагороду за 
свою працю. Як-не-як, а 
зарплата програміста-по-

чатківця на випробуваль-
ний період — 200 доларів 
і зростає вона до 400 – 500 
доларів після трьох місяців 
роботи. Середній місячний 
заробіток досвідченого фа-
хівця з програмування — 2 
– 2,5 тис. доларів. Серед пе-
реваг цієї роботи менеджер 
із проектів називає відсут-
ність жорсткого графіка —
як зосередження на якості 
роботи (він обов’язковий 
лише для початківців, які, 
закономірно, працюють 
повільніше), постійний 
розвиток, удосконалення, 
закордонні відрядження 
за рахунок компанії, стра-
хування, абонементи в ба-
сейн, спортзал і на курси 
англійської мови, вивчен-
ню й удосконаленню якої 

треба приділяти багато 
уваги.

Під час зустрічі Вла-
дислав Янович ознайомив 
присутніх з особливостя-
ми аутсорсингу (процесом 
роботи над сервісом чи 
продуктом на замовлен-
ня іншої компанії), який 
набуває щораз більшої 
популярності, розповів, 
з якими продуктами зараз 
працюють у GlobalLogic.

Представник компанії 
запросив зацікавлених 
студентів на безкоштов-
ні курси з програмуван-

ня, що відбуватимуться у 
GlobalLogic. Наголосив, 
що у прийнятті на роботу 
немає вікових обмежень:

— У нас успішно реалі-
зовуються не лише студен-
ти чи випускники, а й жін-
ки з двома-трьома дітьми. 
Єдина вимога — кандида-
тові повинно бути 18 ро-
ків. Якщо до нас прийде 14 
– 15-річний талант, то ми 
можемо йому запропону-
вати лише умови стартапу, 
— наголошує Владислав 
Янович. 

Ірина МАРТИН
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спортивний вечір

Видовищне свято активних і найкращих
Підбиття підсумків роботи кафедри фізичного виховання Львівської 

політехніки, нагороди й аплодисменти для студентів, які торік не тіль-
ки здобували знання в університеті, а й медалі на всеукраїнських і міжна-
родних змаганнях, виступи спортивних і художніх колективів — традицій-
ний переважно березневий захід у спорткомплексі. Цього разу його прове-
ли з меншою кількістю вітальних промов і більшим залученням дітей.

Насамперед ведучі згадали про ті 
приємні торішні моменти, які стали 
результатом копіткої роботи сту-
дентів і їхніх наставників: перше 
місце Політехніки серед універси-
тетів у ХІ Універсіаді України, де 
найліпше виступили футболісти, 
гандболісти, команди з настільного 
тенісу й баскетболу, а також друге 
місце, поступившись ЛДУФК, в Уні-
версіаді Львівщини.

Після підняття Державного пра-
пора і представлення гостей з ві-

тальним словом виступив ректор 
Львівської політехніки професор 
Юрій Бобало:

— Щороку беру участь у спортив-
ному вечорі, який є доброю тради-
цією. Вважаю, що спортивна робота 
будь-якого університету має бути 
на належному рівні, адже спорт — 
фундамент здоров’я. Приємно було 
бути в Києві на врученні перехідного 
кубка — Політехніка здобула перше 
місце у своїй серйозній групі. Без 
викладачів цього досягти було б не-

можливо. Тому дякую їм і студентам 
за встановлення іміджу нашого уні-
верситету.

Юрій Бобало пообіцяв, що й на-
далі відбуватиметься розширення й 
оновлення спортивної бази Політех-
ніки — з’являтимуться нові поля й 
зали. Наразі йдуть перемовини, які, 
він сподівається, матимуть позитив-
не вирішення — Львівська політех-
ніка отримає водну спортивну базу у 
Глинній Наварії. Опісля ректор вру-
чив посвідчення студентам Олександ-                                                                                                                                        
рі Гайдей (ІКНІ, настільний теніс), 
Ірині Підлипній (ІГСН, настільний 
теніс), Назарові Тувакові (ІАРХ, 
самбо), Павлові Миснику (ІТРЕ, 
пауерліфтінг), які торік виконали                                                                                      

Закінчення на 15 с. m
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коротко
Виклики для вищої школи. Про 

це на зустрічі із членами Ради 
ректорів вишів Львівщини не-
давно говорив директор депар-
таменту Вищої освіти МОН Олег 
Шаров. Серед викликів назвав 
пріоритетне фінансування обо-
рони, масовізацію вищої освіти, 
експансію іноземної освіти, ін. 
На часі — створення дорожньої 
карти освітніх реформ, розробка 
її нових стандартів, боротьба з 
плагіатом, скорочення кількості 
вишів.

Систему фінансування вищої 
освіти реформують. Структура 
пропонованої МОН нової моделі 
фінансування складається із 4 
компонентів: базове фінансу-
вання вишів (виш гарантовано 
отримуватиме 80% минулорічних 
коштів, а решту — залежно від 
ефективності його роботи); фонд 
розвитку (на проекти розвитку 
університету тощо), соціальний 
фонд і фонд державної цільової 
підтримки певних категорій на-
селення. Питання — відкрите для 
обговорення.

Хакатон SpinOffHack для студен-
тів вишів. Він відбудеться 25 – 27 
березня у Політехніці. Команди 
з 3 – 4 учасників повинні за 48 
годин запропонувати ідею на 
задану організаторами тему, 
розробити робочий прототип із 
бізнес-моделлю і презентувати 
свій проект.

GL BaseCamp від GlobalLogic. 
Компанія організовує на базі По-
літехніки курси за напрямом С++ 
для студентів ІІІ – ІV курсів вишів 
Львова. Старт — у квітні, тривалість 
— 3 місяці. Охочим слід до 31 бе-
резня пройти онлайн-тестуван-
ня на сайті GL Test Bench. Після 
курсів можна буде долучитися до 
проектів GlobalLogic.

Право на місто-2. У рамках цього 
проекту з 17 до 23 квітня у Львові 
відбудеться проектний семінар 
„Збереження історико-куль-
турної спадщини та оновлення 
історичного міста“. Заплановано 
публічні лекції, круглий стіл, 
розробку практичних механізмів 
щодо побутування/використання 
пам’яток архітектури і містобуду-
вання. Реєстрація — до 3 квітня.

За матеріалами інформагенцій,          
прес-служби Львівської політехніки

уроки успіху

Молодь вчили ефективно діяти
Днями львівський осередок ВМГО „Фундації регіональних ініці-

атив“ („ФРІ“) організував зустріч, на якій обговорили питання 
правильного використання часу та дієвої роботи в команді. 

У рамках заходу двоє спікерів — 
Богдан Желобчук та Марина Хиж-
няк провели своєрідний тренінг для 
молоді. Якщо лаконічно, то мотто 
першого лектора, одного з тренерів 
Школи психологічного експеримен-
ту Богдана Желобчука, — „Ти ніколи 
всього не встигнеш — вибирай най-
головніше і дій!“.

У своєму виступі Марина Хиж-
няк не раз підкреслювала, що робо-
та в команді буде продуктивна лише 
тоді, коли всі вмітимуть взаємодо-
повнювати один одного. 

Катерина КЛИМЕНКО,
студентка першого курсу 

факультету журналістики 
ЛНУ ім. І. Франка

наболіло

Нині без науки — завтра   
без держави
Комітет Львівської регіональної організації профспілки працівни-

ків НАН України 15 березня організував прес-конференцію для 
працівників засобів масової організації, в якій йшлося про те, що дер-
жава не лише не підтримує академічну науку, а планомірно її знищує.

В її роботі взяли участь голова 
цієї профспілки Тарас Яницький, 
директор Інституту народознавства 
НАН України академік Степан Пав-
люк та голова первинної профспіл-
кової організації цього ж інституту 
Микола Балагутрак. 

Гоніння на академічну науку 
розпочалося ще на початку неза-
лежності України, коли науковці 
вперше забили на сполох: назрі-
вала поспішна й непродумана ре-
форма наукової галузі взагалі та 

системи атестації наукових кадрів 
зокрема.

Ще в жовтні 2011 року понад 600 
представників НАН України та нау-
кових центрів у регіонах вийшли під 
стіни Кабміну і Верховної Ради, ви-
магаючи збільшення фінансування 
науки, видатки на яку в новому бю-
джеті скоротили на третину, а самим 
науковцям не дали обіцяну владою 
підвищену зарплату. 

Закінчення на 7 с. m
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актуально

Наближаємося до європейських 
стандартів
Закон „Про вищу освіту“ в освітянському середовищі сприймають неодно-

значно. Одним він подобається, інші знаходять у ньому негативні сторони. 
Цікавимося, що про нього думає завідувач кафедри економіки підприємства та 
інвестицій ІНЕМ професор Василь Козик.

— Загалом я підтримую 
Закон, бо це дуже великий 
крок уперед, — говорить 
мій співрозмовник. — Вва-
жаю, що він навіть трохи 
припізнився, адже ми ще в 
2003 році підтримали Бо-
лонський процес, а в 2005-му                         
Україна стала його повно-
правним членом. Однак 
упродовж десяти років ми 
не дуже „просунулися“ в 
тому напрямі. 

— Чому так довго і тяж-
ко йдемо до цього процесу?

— На жаль, не було 
відповідних зусиль з боку 
української влади, а вни-
кати в нього самотужки, 
і тим більше впроваджу-
вати, ніхто не поспішав. 
Особисто я цим цікавив-
ся давно і зрозумів: якщо 
хочу досягнути успіху в 
навчанні своїх студен-
тів, то мушу як завідувач 
кафедри будувати струк-
турно-логічну схему спе-
ціальності, в якій має бути 
взаємозв’язок між на-
вчальними дисциплінами, 
і таким чином формувати 
своє бачення фахівця. Слід 
взяти до уваги і надзвичай-
но динамічний сьогодніш-
ній ринок праці. Необхід-
не розуміння, що нині 
вже не потрібно (та й не 
можливо) давати студен-
тові фах „на все життя“, 
і на першому місці тепер 
— самоосвіта, самопідго-
товка, а згодом і навчання 
впродовж життя. 

— Як краще адаптува-
ти студента до навчання 
за кордоном і загалом — до 
життя?

— Про це докладно 
йдеться у популярній та 
поширеній монографії „Бо-
лонський процес та нова па-

радигма вищої освіти“ про-
ректора Юрія Рашкевича. Я 
ж, вивчивши вітчизняний і 
закордонний ринок праці, 
побачив, що суспільство 
через працедавців нині 
диктує нам свої орієнтири: 
вони не тільки на „виході“ 
оцінюють нашу роботу, а й 
задають нам умови „на вхо-
ді“. Саме тому намагаємося 
максимально наблизити на-
шого студента до його пер-
шого місця роботи: вдома 
чи за кордоном. 

— Як ставитеся до ско-
рочення спеціальностей?

— Дуже позитивно: це 
треба було робити вже дав-
но. Змінилися галузі знань 
і спеціальності: вони стали 
зрозуміліші і наближені до 
міжнародних класифікацій. 
Це полегшило процедури 
визнання кваліфікацій та 
можливість створення уні-
верситетських міждисци-
плінарних програм. Прав-
да, у цьому перехідному 
періоді це створило масу 
нерозумінь і незручностей. 

— Львівська політехніка 
видає випускникам свої ди-
пломи. Добре це чи погано?

— Колись ми їх уже 
видавали з відповідною 
державною реєстрацією. 
Сформовані на основі ви-
мог Болонського проце-

су та нового Закону „Про 
вищу освіту“ навчальні 
програми, з виписаними 
за спеціальністю очіку-
ваними компетенціями 
випускника, будуть те-
пер реально відображати 
рівень освітніх послуг у 
конкретному університе-
ті та дадуть змогу порів-
нювати заклади, тому це 
однозначно добре. 

— Як нам не загубитися 
серед інших вищих навчаль-
них закладів України?

— Думаю, що Політех-
ніці загубитися в цьому 
загалі неможливо, адже 
вимоги у нас до навчаль-
но-наукового процесу 
доволі високі. До того ж, 
маємо високі рейтинги, 
відповідні кадри, школи, 
визнання в Україні і світі, 
відповідаємо всім вимогам 
акредитації. Через скоро-
чення і систематизацію 
всіх спеціальностей ми й 
справді наближаємося до 
європейських стандартів. 
Тішить, що наші випус-
кники вже стали порів-
няльними на ринку праці. 

— Що освітянам не по-
добається в Законі?

— Передовсім — неро-
зуміння того, що так, як 
було, вже не буде. Необ-
хідно багато працювати, 
змінюватися самим. Не 
всі сприймають те, що для 
надання вченого звання 
потрібні знання інозем-
ної мови та проходження 
закордонного стажування. 
Хоча нині для багатьох це 
проблема ще й фінансова.

— Як ставитеся до по-
двійних дипломів?

— Загалом позитивно, 
хоча дотримуюся того, що 
маємо йти своїм шляхом, 

дбати про престиж сво-
го університету, нашого 
диплома і своєї держа-
ви. Зазвичай, на це йдуть 
найкращі студенти. Так 
ми свідомо чи несвідомо 
втрачаємо кадри, адже ди-
плом, який вважаємо дру-
гим, насправді стає пер-
шим і студенти вже до нас 
не повертаються. Добре, 
якби за кордоном вони 
стали нашим потужним 
лобі, а згодом, із знаннями 
й капіталом, поверталися 
додому. Але наразі так не 
є. Думаю, ситуацію мож-
на було б змінити, якби 
навчання в інших країнах 
стало нашою державною 
програмою.

— Чи впроваджуєте 
власні освітні і наукові про-
грами?

— Таку програму в ін-
ституті і на кафедрі ми 
вже розробили і доводимо 
її до вимог Болонського 
процесу. Нові навчальні 
програми формуємо з ура-
хуванням нинішнього дня. 
В університеті ж особливо 
маємо подбати про тех-
нічні спеціальності, які 
впливають на зростання 
економіки. Ми, на жаль, 
зупинилися в індустріаль-
ному суспільстві, хоча на-
дворі — постіндустріальне 
суспільство, в якому пере-
важають сфери послуг та 
інформаційних техноло-
гій. Студенти не повинні 
заучувати старі технології, 
а бути постійно у пізнанні 
свого фаху, зокрема через 
віртуальний простір. Від-
так, життя ставить підви-
щені вимоги й до викла-
дача, який повинен мати 
достойну зарплату, а не ду-
мати над тим, де ще можна 
заробити грошей. На жаль, 
нині ситуація з тим у нас 
вкрай проблематична.

 
Катерина ГРЕЧИН
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на кафедрі

У лабораторії — як у реальному авто
Дуже велика частка послуг на ринку технічного обслуговування автомобіля 

пов’язана з його діагностикою, в основі якої нині — комп’ютерно-інте-
гровані технології. Ця ніша в Україні незаповнена і потребує кваліфікованих 
фахівців, кажуть на кафедрі комп’ютеризованих систем автоматики Львівської 
політехніки (ІКТА), де й прагнуть навчати студентів на базі найактуальніших 
новинок автомобільного світу

Ексклюзив для 
кафедри

За останніх півтора 
року на кафедрі КСА ак-
тивно формують лабо-
раторії і обладнання  для 
комп’ютерної діагности-
ки електронних систем 
керування автомобіля, 
чіп-тюнінгу електронних 
блоків керування двигу-
ном автомобіля, дистан-
ційних систем керування 
авто. Тут бакалаври 3 – 4 
курсів і магістранти вчать-
ся робити поелементну 
діагностику й створювати 
алгоритми діагностування 
електронних систем авто, 
проводити чіп-тюнінг 
цих систем, працювати на 
діагностичному сканері, 
програмувати електронні 
охоронні системи з GPS 
і GSM, а завдяки косміч-
ній системі (навіть така є) 
аналізують сигнали тощо. 
Базове обладнання для ла-
бораторій передала фір-
ма „Миро“, за підтримки 
керівництва університе-
ту виділено близько 300 
тис. грн. Завідувач кафед-
ри КСА професор Адріан 
Наконечний організував 
підготовку відповідних 
приміщень з ремонтом, 
розробленням лаборатор-
них стендів і залученням 
найкращих сил кафедри 
для акредитації нової спе-
ціальності „Комп’ютери-
зовані системи управління 
рухомими об’єктами (авто-
мобільний транспорт)“. 
Активний організатор і 
фактичний керівник лабо-
раторій доцент кафедри 
КСА Роман Модла розпо-
відає:

— За рік був розробле-
ний оригінальний стенд на 
базі автомобіля Opel Vectra 
з інжекторним двигуном. 
На стенді представлені 
три системи керування: 
система керування двигу-
ном, електронна антибло-
кувальна система, систе-
ма керування подушками 
безпеки. Основне призна-
чення стенда — навчити 
студентів досліджувати, 
діагностувати та ремон-
тувати системи керування 
автомобіля, як на реаль-
ному авто. Комп’ютерний 
сканер SCANTRONIC дає 
можливість досліджувати 
електронні системи ке-
рування на різних режи-
мах роботи автомобіля. 
Лабораторне обладнання 
дозволяє задавати різні 
несправності і вимагає 
від студентів розробляти 
відповідні стратегії по-
шуку несправностей, які 
потім реалізовуються в 
конкретних алгоритмах. 
Плануємо також розроби-
ти блок приводу двигуна 
внутрішнього згоряння з 
частотним керуванням, що 
дозволить досліджувати і 
моделювати систему при-
воду сучасного електромо-

біля. А магістрант О.Козак 
розробив на стенді систе-
му симуляції різного рівня 
неполадок із можливістю 
зміни параметрів систем 
керування автомобіля в 
реальному часі.

Cтудента — 
в реальне 
середовище

Це основний орієнтир. 
Інженер кафедри КСА Во-
лодимир Артим, який веде 
практичні, лабораторні 
роботи з дистанційно-
го управління рухомими 
об’єктами, каже:

— Наші студенти 
вчаться програмувати, 
комутувати роз’єми, пра-
цювати зі сканером і т. д. 
Завдяки імітації несправ-
ностей студент привчаєть-
ся думати, шукати шляхи, 
як виправити ту чи іншу 
ситуацію. Навіть зали-
шаються після занять. Це 
цікаво, адже кожен пропо-
нує свій підхід. І коли вони 
вже матимуть справу з ре-
альною проблемою, то бу-
дуть знати, як її вирішити.

Спеціалісти кафедри 
КСА в основному зна-
ходять роботу на СТО, 

автомобілебудівних під-
приємствах, магістри — у 
КБ, проектних установах, 
зазначає завідувач кафед-
ри.

Вищий пілотаж
Чіп-тюнінг електрон- 

них систем керування ав-
томобіля — це „вищий пі-
лотаж“. Йдеться фактично 
про зміну „мозку“, „інте-
лекту“ машини — параме-
трів електронного блоку 
керування, який відпові-
дає за роботу її двигуна і 
всіх систем. Ця операція 
дозволяє оптимізувати 
певні характеристики 
авто, як-ось потужність, 
економічність, виконати 
деякі ремонтні операції, 
що суттєво знижує їхню 
вартість. Політехніки у 
курсових проектах корек-
тують існуючі прошивки 
і „зашивають“ їх у реаль-
ний блок керування Bosch 
тощо.

В Україні таких фа-
хівців-програмістів дуже 
мало, бо для їхньої під-
готовки бракує кадрів, а 
відповідне обладнання — 
дороге. Тим часом чіп-тю-
нінг — перспективний і 
високооплачувий фах.

Запити ринку і 
світові тенденції

Належно оцінити по-
треби ринку й перспек-
тиви підготовки фахівців 
Романові Модлі допома-
гає багаторічний прак-
тичний досвід: має фірму 
з комп’ютерної діагнос-
тики понад 20 років. Чи 
не всі лабораторні стенди 
— справа саме його рук. 
Роман Миколайович обі-
знаний і зі станом профе-
сійно-технічної освіти. 
Недавно на кафедру КСА 
завітали керівники май-
же двох десятків училищ, 
технікумів Львівщини — 
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Черговим ударом по науці стала 
постанова Кабміну „папєрєдніків“ 
про введення тимчасової заборо-
ни на всі закордонні відрядження 
бюджетників. Заборона поширюва-
лася й на представників державних 
наукових організацій, що поставило 
українську науку у 2013 – 2015 роках 
в умови ізоляції. 

Далі наукову громаду сколихнуло 
оприлюднення проекту Закону Укра-
їни „Про Державний бюджет Украї-
ни на 2016 рік“. Під гаслом „Руки геть 
від науки!“ торік у грудні профспілка 
працівників НАН України спільно 
з представниками інших академій 
вийшла на акцію протесту проти 
ст. 30 законопроекту, яка передба-
чає реорганізацію п’яти національ-
них галузевих академій наук шляхом 
їх приєднання до НАН. Остання ж 
водночас втрачає статус головного 
розпорядника бюджетних коштів, 
який вона мала з 1991 р. (це зафіксо-
вано в Законі України „Про наукову 
і науково-технічну діяльність“). До 1 
серпня Академія спільно з Кабміном 
має оптимізувати мережу установ, 
закладів, організацій, чисельність їх-
ніх працівників, зокрема, реоргані-
зувати, об’єднати, ліквіду-
вати неефективні заклади, 
установи та організації чи 
припинити їхню діяльність.

Як зазначив Тарас 
Яницький, бюджет НАН 
України цьогоріч буде на 40 
відсотків менший, ніж ми-
нулого року. А це означає, 
що цих коштів бракуватиме 
навіть на зарплати, не кажу-
чи вже про комунальні пла-
тежі і нові наукові проекти.

За законом України „Про 
наукову і науково-техніч-
ну діяльність“, який набрав 
чинності у січні цього року, 

оплата праці наукового працівника 
повинна забезпечувати достатні ма-
теріальні умови для його ефективної 
самостійної творчої діяльності. На ділі 
ж Кабмін упродовж останніх років сут-
тєво скоротив видатки Держбюджету 
України на наукову і науково-техніч-
ну діяльність. Через дефіцит фонду 
оплати праці адміністрації установ 
НАН України змушені запроваджу-
вати режим неповного робочого дня, 
відпусток без збереження заробітної 
плати, скорочувати науковий персонал 
тощо. „Оптимізація“ коштів набуває 
характеру розвалювання наукової сфе-
ри, призводить до зубожіння і відтоку 
науковців, які емігрують за кордон. 

Таке становище викликало спра-
ведливе обурення академічної гро-
мади. З метою зупинення дальшого 
руйнування Академії комітет Львів-
ської регіональної організації проф-
спілки працівників НАН України 
надіслав звернення до Президента 
України, Голови Верховної Ради, 
Прем’єр-міністра, депутатських 
фракцій ВР, Президента НАН Укра-
їни, голови профспілки працівників 
НАН України, в якому виклав свої 
вимоги та пропозиції щодо невід-
кладного вирішення фінансових 
проблем академічної науки.

Степан Павлюк та Микола Ба-
лагутрак, відзначили, що „науков-
ці — аполітичні, але при потребі 
можуть стати на свій захист“, гово-
рили про загрозу національним ін-
тересам України, адже сильною є та 
держава, яка має сильну науку, про 
те, що, незважаючи на критичний 
стан із фінансуванням, українські 
науковці розробляють проекти, 
якими захоплюється світ. Склада-
ється враження, що руйнуючи свою 
науку, уряд потурає Москві, яка 
свого часу переконала урядовців 
відмовитися від власної армії. На-
уковці небезпідставно вважають, 
що своїми діями Кабмін остаточ-
но знищить НАН України, галузеві 
академії наук, допомагаючи таким 
чином нечистим на руки ділкам у 
майбутньому майже задарма при-
дбати звільнені майнові комплекси 
й земельні ділянки.

16 березня профспілкові органі-
зації НАН України Львівщини орга-
нізували попереджувальну загаль-
ноакадемічну акцію протесту біля 
пам’ятника Тарасові Шевченкові з 
вимогою до уряду збільшити видатки 
НАН України. Такі ж акції пройдуть 
у Дніпропетровську, Миколаєві, 
Одесі, Харкові та Києві. Якщо їх не 

почують, профспілки обі-
цяють жорсткіші акції.

На думку заступника 
декана ІТРЕ, заступника 
голови профкому праців-
ників Політехніки доцен-
та Романа Колодія, фінан-
сування науки в Україні 
вкрай погане. Участь у цій 
акції небайдужих праців-
ників Політехніки „за-
кономірна і потрібна, бо 
маємо підтримувати одні 
одних, адже всі належимо 
до наукової спільноти“.

Катерина ГРЕЧИН

ознайомились із техноло-
гіями, окреслили напрями 
можливої співпраці: спіль-
на розробка стендів, прак-
тикування учнів училищ 
на базі Політехніки тощо. 
Роман Модла каже:

— У плані комп’ютер-
ної діагностики автомо-
біля Україна, вважаю, не 
дуже далеко від решти 
світу. Зрозуміло, маємо 
фінансові проблеми, але 
визначальним тут є твор-

чий елемент, доступність 
обладнання такого ж, як на 
Заході, адже ІТ не мають 
меж. Потреба у відповід-
них фахівцях велика. Фір-
ми-автовиробники готові 
вкладати в Україну, попри 

складну поточну ситуацію 
в державі. Тож бачу пер-
спективи розвитку нашої 
спеціальності „Автомати-
зація та комп’ютерно-ін-
тегровані технології“.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 4 с.

наболіло

Нині без науки — завтра   без держави



ч. 8 [2928]
24 —  30 березня 20168 ПРОСВІТА

українці у світі

Борис Балінський. Повернення
Преамбула 

Колись, перебуваючи 
у далекій Південно-Аф-
риканській Республіці 
на одному поважному 
міжнародному науково-
му конгресі, я був сильно 
вражений меморіальною 
промовою лауреата Но-
белівської премії, про-
фесора Кембриджсько-
го університету Аарона Клуга, яка 
була присвячена Борису Івановичу 
Балінському — українцеві, уроджен-
цю Києва, всесвітньо відомому (за 
винятком своєї вітчизни) біологові, 
фундаторові елекронно-мікроско-
пічних досліджень в Африці! Мене 
переповнювали двоякі почуття: з 
одного боку — гордість за свого 
співвітчизника, за Україну, а з дру-
гого — чому довідатись про великого 
українського вченого я мав у далекій 
Африці, а не з наших шкільних та 
університетських підручників? Чому 
в жодній українській енциклопедії 
про Бориса Балінського не було на 
той час навіть згадки?! 

Дещо про Б. Балінського я опублі-
кував згодом у кількох українських 
газетах і журналах і маю сатисфак-
цію, що тим самим вдалося поверну-
ти його славне ім’я на Батьківщину. 
Сьогодні з радістю приймаю пропо-
зицію „Аудиторії“ поділитися з чита-
чами деякими штрихами до портрету 
славного українського вченого.

Все почалося з метеликів
Борис Балінський народився 10 

вересня 1905 року в Києві. Він був 
старшим із двох синів викладача іс-
торії Івана Балінського та вчительки 
біології Єлизавети Радзимовської. 
Сім’я Балінських жила у великій 
квартирі в центрі Києва. Англійські 
гувернантки дали дітям знання анг-
лійської мови, ввели їх у світ Лью-
іса Керрола, прищепили любов до 
поезії, історії, музики. Борис брав 
уроки великого тенісу, опановував 
фортепіано, захоплювався операми 
Вагнера і старовинними українськи-
ми народними піснями. 

Літні канікули хлопець проводив 
у Северинівці — селі 80 км на південь 
від Києва, де жив його дід по маминій 

лінії, священик. 1916 
року дідусь подарував 
внукові книжку про 
колекціонування ме-
теликів. Це видання 
настільки зацікавило 
хлопця, що вплину-
ло на його майбутню 
кар’єру. 

Прихід радянської 
влади у 1917 році кар-
динально змінив жит-

тя мільйонів людей, зокрема і Бори-
са Балінського — було замордовано 
його діда.

1923 року Борис розпочав студі-
ювати зоологію в Університеті Свя-
того Володимира під керівництвом 
відомого професора Івана Івановича 
Шмальгаузена. Там молодий Балін-
ський зустрів своє перше кохання — 
Катерину Сингаївську, з якою одру-
жився 1928 року.

Репресії не зламали
Ще студентські наукові дослі-

дження Бориса Балінського зареко-
мендували його як багатообіцяючого 
вченого. 1925 року він опублікував 
свою першу наукову статтю. 1933 
року Балінський був уже професором 
ембріології в університеті і заступ-
ником директора Інституту зоології 
Української академії наук.

У 1934 році в сім’ї Бориса і Кате-
рини народився син, якого назва-
ли Іваном в честь діда. Але радість 
була недовгою: 1937 року в розпалі 
сталінських репресій Катерину за-
арештували і відправили у табори на 
18 місяців як контрреволюціонера. 
Балінського позбавили його попе-
редніх посад, проте він зміг знайти 
роботу у Медичному інституті в Ки-
єві, де йому вдавалося продовжувати 
свої наукові експерименти. У берез-
ні 1939 року дружину звільнили. Це 
значно піднесло дух вченого і його 
працездатність. Він почав роботу 
над двома монографіями, присвя-
ченими ембріології рептилій та по-
рівняльній ембріології. 

В еміграції
З початку Другої світової війни 

Балінський разом з інститутом зму-
шений був переїхати в евакуацію до     

Харкова, де він успішно обійняв 
пост професора зоології. 

Війна тривала, здавалось, безко-
нечно довго, життя тут не вимальо-
вувало жодних добрих перспектив і у 
Балінських зародилась ідея емігрува-
ти до Західної Європи, а згодом, при 
можливості, до Сполучених Штатів 
Америки. Але 1943 року сталася тра-
гедія — раптово після короткої хво-
роби від перитоніту померла дружи-
на. Невдовзі Балінський, його мама 
і дев’ятирічний Іванко потрапили 
в Познань (формально територія 
Польщі, яка була під нацистською 
окупацією). Там він працював в ін-
ституті рибництва, але найважливі-
ше, що вони були ближче до захід-
ного фронту.

До кінця війни Балінські кілька 
разів змінювали місце проживан-
ня і згодом Борис став професором 
гістології у тимчасовому універси-

теті, заснованому ООН у Мюнхені. 
Саме там він запізнався з Елізабет 
Штенгель, яка 1947 року стала його 
другою дружиною. Після закриття 
тимчасового університету Балін-
ський працював в Інституті генети-
ки тварин при Едінбургському уні-
верситеті. 1949 року в другій сім’ї 
Бориса народилася дочка Гелен. 
Цього ж року Балінський прийняв 
запрошення і обійняв посаду викла-
дача кафедри зоології університету 
в Йоганнесбурзі. Здійснилась дитя-
ча мрія Бориса потрапити на пере-
повнений рослинним і тваринним 
різноманіттям африканський кон-
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тинент. Через 5 років Балінський 
очолив там кафедру зоології.

На африканському 
континенті

1956 року Балінський, перебуваю-
чи у відрядженні в Єльському універ-
ситеті у США, познайомився із двома 
піонерами електронної мікроскопії 
в біології — докторами Паладе і 
Портером з Рокфеллерського ін-
ституту в Нью-Йорку. Після повер-
нення в Йоганнесбург Балінський 
розпочав інтенсивно поєднувати 
свої дослідження в галузі ембріоло-
гії з електронною мікроскопією. Він 
був одним із перших, хто запровадив 
електронну мікроскопію біологіч-
них об’єктів в Африці.

Балінський очолював кафедру 
зоології аж до 1973 року. З 1965 до 
1967 він був деканом факультету, 
працював до останніх днів свого 
життя, опублікував понад 130 нау-
кових праць, з них 22 українською 
мовою, ряд книг, переважно в галу-
зях експериментальної ембріології 
та ентомології. Робота Балінського 
— це електронно-мікроскопічне до-
слідження розвитку жаби. Вона була 
відзначена як найбільш цитована у 
своїй галузі у 1984 році. Його першу 
книжку, присвячену ембріонально-
му розвитку, опубліковано в Москві 
(1936 р.), другу — з гістології — у 
Мюнхені (1947 р.). Світове визнан-
ня отримав підручник Балінського 
„Вступ до ембріології“, опублікова-
ний 1960 року. Згодом він перевида-
вався ще сім разів англійською, по 
два рази японською та італійською та 
один раз іспанською мовами! Це був 
найпопулярніший і найпоширені-
ший підручник з ембріології у світі.

Одними з найбільших наукових 
здобутків Бориса Балінського були 
методи, які він уперше запровадив 

для електронно-мікроскопічних до-
сліджень ультраструктури на ранніх 
етапах розвитку організму, а також 
його передбачення про важливу роль 
молекулярної біології у з’ясуванні 
ключових механізмів ембріогенезу. 
Балінський протягом одинадцяти 
років був президентом електро-
нно-мікроскопічного товариства 
ПАР. Чималим є також ентомоло-
гічний доробок ученого: він відкрив 
і описав кілька видів комах, в остан-
ні роки свого життя захопився гене-
тичними дослідженнями метеликів. 
1966 року Балінського було обрано 
президентом ентомологічного то-
вариства Південної Африки. 

Балінський був людиною багатьох 
талантів, інтересів і досягнень. Він 
дожив до глибокої старості, захо-
плюючись, крім науки, грою на фор-
тепіано, живописом, садівництвом і 
астрономією. Йому пощастило двічі 
спостерігати комету Галлея.

Помер професор Борис Балін-
ський 1 вересня 1997 року. 

Постскриптум
Завершити цю статтю хочу сло-

вами Андрея Шептицького: „Після 
християнської праведности та Божої 
благодаті знання є найбільшою силою, 
якою людина може розпоряджати“. 
Дуже хочеться вірити, що це нарешті 
зрозуміють наші державні мужі і, при-
наймні, не вбиватимуть науку в Укра-
їні, як це робиться зараз. Хочеться 
вірити, що нам — теперішнім ученим 
не доведеться шукати щастя у амери-
ках-африках, а дадуть можливість пра-
цювати на благо і розвиток своєї, а не 
чужих держав.

Юрій САЛИГА,
завідувач лабораторії обміну              

речовин ім. С. З.  Ґжицького 
Інституту біології тварин НААН, 

кандидат біологічних наук

наш календар

24 березня — День боротьби із захво-
рюванням на туберкульоз. 
25 березня — День працівників Служ-
би безпеки України.
27 березня — Міжнародний день те-
атру.

Пам’ятні дати
24.03.1881 — народився Дмитро Ре-
вуцький, український музикознавець, 
фольклорист і літературознавець.
24.03.1900 — народився Іван Козлов-
ський, оперний співак.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник Тара-
сові Шевченку в Харкові (скульптор 
М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун роз-
бив поляків під Вінницею.
25.03.1942 — народився Василь Рубан, 
український письменник та історик.
25.03.1999 — загинув В’ячеслав Чор-
новіл, громадсько-політичний діяч, 
публіцист.
26.03.1908 — помер Володимир Анто-
нович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, 
український історик і композитор, 
автор опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмель-
ницький підписав Переяславський 
договір із Московщиною. 
27.03.1891 — померла Марія Садовська 
(Тобілевич-Барілотті), українська спі-
вачка та драматична акторка.
28.03.1623 — народився Роман Ракуш-
ка-Романовський, козацький літопи-
сець.
28.03.1891 — народився Олекса Сліса-
ренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна виста-
ва у Львові українською мовою („Ма-
руся“ Г. Квiтки-Основ’яненка), яка за-
початкувала створення театру „Руська 
бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка Під-
гірянка (Домбровська), українська по-
етка, авторка творів для дітей.
29.03.1972 — помер митрополит Іларі-
он (Іван Огієнко), український учений 
і громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан Банах, 
український і польський математик, 
один із творців сучасного функціо-
нального аналізу, професор Львів-
ської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, 
публіцист, видавець i громадський 
діяч, ідеолог українського націона-
лізму.

SS   1923 р. Борис Балінський у другому ряду перший праворуч 
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наукове товариство

Запрошення у …Середньовіччя
Чи знаєте Ви, як зародилось лицарство і що таке аколада, жюст 

і арме?.. А якими мовами, крім церковнослов’янської та дав-
ньоукраїнської, говорили на Русі? Або щось про середньовічну 
міфологію у творчості Толкіна?.. Про це і багато чого цікавого 
про Середні віки знають і розповідають у Львівському медіє-
вістичному клубі (ЛМК).

Не темне, цікаве
Наукова організація студентів 

і молодих дослідників зародилась 
із бажання змінити стереотипний 
підхід у сприйнятті Середньовіччя 
— як епохи „темної“ і нецікавої, з 
неосвіченими людьми, брудними 
містами… Вона заснована 2013-го 
в ЛНУ ім. І. Франка, при кафедрі іс-
торії Середніх віків та візантиністи-
ки. Першим головою Клубу був Олег 
Друздєв, ученим секретарем — Юрій 
Скіра, нині аспірант Політехніки. 
Молодіжну ініціативу підтримують 
на кафедрі — завідувач, знаний ме-
дієвіст професор Леонтій Войтович, 
доцент Юрій Овсінський. Один із 
перших активістів Клубу, а нині його 
голова Дмитро Димидюк розповідає:

— В Україні фактично нема по-
тужного центру з вивчення Середніх 
віків, є мало спеціалістів і наукових 
праць. Домінують перекладені ра-
дянські праці з тезами про „темну 
епоху“, „гноблення селян“ і т.д. Але 
не треба спрощувати. Так, тоді понад 
90% людей жило в селах і було багато 
неосвічених, але водночас були за-
сновані університети (Болонський, 
Краківський, Оксфорд, інші), зве-
дено багато пам’яток матеріальної 
культури (у Львові це прекрасні Ка-
федральний і Вірменський собори); 
це також епоха рукописів (справжніх 
витворів мистецтва!) і різних вина-
ходів, як-ось окуляри. Крім цього, 
то був час зародження парламента-
ризму (зокрема в Англії) і загалом 
політичної карти сучасної Європи, 
її міст як осередків активного життя. 
Це — класичне західноєвропейське 
Середньовіччя. Тим часом терито-
рії Русі та Балкан були під впливом 
Візантії, що дуже вплинуло на їхній 
розвиток (письмо, релігія).

Дослідити і розповісти
Основна мета Клубу — об’єднати 

всіх, хто любить історію, цікавиться 
Середньовіччям і прагне пізнавати 

щось нове; створити 
майданчик для обмі-
ну ідеями, досвідом, 
інформацією. Юлія 
Гришко, другокурсниця 
історичного факультету, 
зазначає:

— Ми позиціонуємо 
себе як організація моло-
дих науковців. Обговорю-
ємо власні доробки й акту-
альні, маловідомі теми. Я 
особисто цікавлюсь істо- 
рією Візантії, яка після 
падіння Римської імперії 
стала колискою розвитку 
науки, освіти, мистецтва 
й мала значний вплив на 
регіон. Свої майбутні напрацювання 
планую згодом представляти в Клубі.

Серед учасників ЛМК — передов-
сім молоді історики. Але тут відкри-
ті до кожного, адже прагнуть „зро-
бити медієвістику науково-популяр-
ною“. Так, на сайті Клубу — https://
lvivmedievalclub.wordpress.com/ — не 
лише корисна інформація для ме-
дієвістів (бібліотечні ресурси, мож-
ливості публікацій тощо), а й нау-
ково-популярні статті, есе молодих 
авторів з усієї України. Як приклад, 
курс лекцій з історії скандинавської 
міфології від Владислава Кіорсака.

Поза університетом
Наразі ЛМК має періодичні за-

сідання, є співорганізатором „Ме-
дієвістичних діалогів“ (це перша 
конференція для студентів такого 
типу). Лекції та диспути інколи 
збирають чимало охочих — і 70 – 80 
осіб! Як-ось, скажімо, демонстрація 
лицарських обладунків: вдягали їх 
на людину 30 хв, а от їхня вага — 
понад 20 кг (на світлині)! Медієвісти 
співпрацюють з клубами історич-
ної реконструкції „Чорна Галич“ 
та „Орден Паладинів“, майстернею 
реконструкції середньовічних книг 
„Форзац“. А недавно провели і свій 

турнір — правда, не лицар-
ський, а інтелектуальний.

— Щороку в Київському 
університеті ім. Б. Грінченка 

відбувається Міжнарод-
ний студентський істо-
ричний турнір. Спільно 
з нашими викладачами 
Романом Богдановичем 
Тарнавським і Русланом 
Богдановичем Сіром-
ським вирішили органі-

зувати турнір і в нас — 
показати, що історія буває 
цікава і практична. На ньо-
го зголосилось аж 5 команд 
з КНУ ім. Т. Шевченка і ко-

манда з МАН — тож він став 
всеукраїнський! Гра тривала 
два дні: з наперед визначених 
питань команди по черзі вико-
нували роль доповідача, опо-
нента, рецензента. Активно 

дискутували, а перемогли по 
одній команді з Києва і Льво-
ва. Згодом хочемо знову про-

вести турнір. У планах — й органі-
зація науково-популярних лекторіїв 
і поза університетом, із залученням 
широкого кола людей. Але зараз це 
ще складно, мусимо доростати до 
цього: Клуб розвивається в міру на-
ших можливостей і професійного 
розвитку, — розповідає голова ЛМК.

Львів’яни налагодили зв’язки з 
різними університетами — Києва, 
Одеси, Харкова, Луцька, Тернопо-
ля, також Варшави. На квітень за-
плановано конференцію за участю 
польських і, можливо, білорусь-
ких колег. Перспективи розвитку 
міжнародної співпраці відкриває і 
заснований недавно ISHA-Lviv — 
осередок Міжнародної організації 
студентів-істориків (International 
Students of History Association). Це 
сприятиме обміну інформацією про 
новинки історичної науки та фахові 
заходи у Європі, адже ISHA охоплює 
чи не всі країни континенту. Нині 
потужні наукові медієвістичні шко-
ли є у Британії (Оксфорд, Кембридж, 
Лондон), Ірландії (Дублін), Німеч-
чині (Мюнхен, Фрайбург),  Франції 
(Париж), Росії (Петербург, Москва), 
а у США, що цікаво, діє один із про-
відних світових центрів візанти-
ністки — Думбартон-окс.

Ірина ШУТКА
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коротко
У Львові відкрили унікальну вистав-

ку речей, які належали Митропо-
литові Андреєві Шептицькому. 
У колекції — священицький одяг, 
ужиткові речі Митрополита, а також 
мощі, які він на початку XX століття 
привіз із Ватикану. Виставку „Шлях 
до святості“ експонують у львів-
ському храмі блаженного Климен-
тія Шептицького (вул. Кривоноса). 
Колекція має близько 120 експонатів, 
які у часи підпілля УГКЦ монахи та 
віряни, ризикуючи власним життям, 
переховували від радянської влади. 
Більшість з них сьогодні було вперше 
виставлено на загальний огляд.

17 березня у Львівському музеї 
історії релігії (вул. Музейна, 1) 
відбулася презентація виставки 
„Патріарх Йосиф Сліпий на перших 
шпальтах“ із колекції періодичних 
видань журналіста, редактора, 
історика і колекціонера Вахтанга 
Кіпіані. На цій виставці представле-
но понад 100 матеріалів, які скомпо-
новані тематично та хронологічно. 
Велика підбірка видань „Патріар-
хату“ і „За патріархат“; починається 
виставка з газети „Національна 
політика“, в якій немає статті про 
Йосифа Сліпого (бо вона 1939 року), 
але її унікальність у тому, що має 
наліпку, яка засвідчує, що її перед-
плачував на Коперника, 36 Патріарх 
Йосиф Сліпий. Триватиме виставка 
до 11 квітня.

З 21 березня до 21 квітня у каплиці 
(116-й кабінет) Львівської міської 
ради триватиме експозиція „Страсті 
Христові“. На виставці представлено 
12 сакрально-мистецьких творів XVІ 
– XX століть. Серед них — Розп’ят-
тя з іконостасу храму блаженного 
Климентія Шептицького (1759 року), 
„Розп’яття“ (XVI ст., Старосамбірський 
район), скульптура „Христос во гробі“ 
(1638 року), образ „Розп’яття“ (XVIII 
ст., Ліон, Франція), образ „Состра-
дання Пресвятої Богородиці“ (XVIII 
ст.), образ „Зняття з Хреста“ (XIX ст.), 
плащаниця з Яворівського району 
(початку XX ст., її ймовірно написав 
Модест Сосенко або Петро Холодний) 
та інші твори. Ці шедеври зі своєї 
колекції надав музей сакрального 
мистецтва Львівської архиєпархії 
УГКЦ, де у фондах зберігається шість 
тисяч творів. Виставку організувала 
команда проекту „Духовна велич 
Львова“ та голова сакральної комісії 
Львівської Архиєпархії УГКЦ — отець 
Севастьян Дмитрух.

За матеріалами інформагенцій

in memoriam

У Львові пом’янули Івана Геля

Вечір пам’яті, приурочений до п’ятих роковин від дня смерті видат-
ного борця за відновлення української державності, правозахисни-

ка Івана Геля, 16 березня в Національному музеї-меморіалі „Тюрма на 
Лонцького“ зібрав його колег-істориків, рідних та близьких, громад-
ських діячів і студентів.

Розпочався вечір  з показу доку-
ментального фільму про життя та 
діяльність Івана Геля. Спогадами 
про видатного українця поділилися 
відомий дослідник дисидентського 
руху Юрій Зайцев, член-засновник 
Української Гельсінської групи, ві-
це-ректор Українського Католиць-
кого Університету Мирослав Мари-
нович, поет, політичний в’язень Ігор 
Калинець та інші. 

А 17 березня в Гарнізонному хра-
мі свв. апп. Петра і Павла відправили 
Святу Літургію за упокій душі полі-
тичного та громадського діяча.. 

У радянські часи Івана Геля було 
не раз засуджено за звинуваченням 
у так званій антирадянській агіта-
ції і пропаганді. В ув’язненні провів 
шістнадцять років, на засланні — 
п’ять. 

Іван Гель видрукував у самвида-
ві і розповсюдив 11 книг, зокрема 

„Серед снігів“ В. Мороза, працю 
І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?“, збірку віршів Миколи 
Холодного „Крик з могили“ та ба-
гато іншого. В ув’язненні написав 
книгу „Грані культури“, яку роз-
повсюджували в самвидаві, вперше 
друком вийшла у Лондоні 1984 р. 
під псевдонімом Степан Говерля. В 
Україні книгу „Грані культури“ під 
справжнім іменем автора видали у 
Львові 1993 р.

З 1988 р. вів активну громад-
ську діяльність: очолював Комітет 
захисту УГКЦ, редагував журнал 
„Християнський голос“, брав ак-
тивну участь у створенні „Мемо-
ріалу“ і Народного Руху України; 
у 1990 – 1994 рр. був першим за-
ступником голови Львівської об-
ласної Ради; очолював обласну 
комісію відновлення прав реабі-
літованих.

онлайн-проект

Знайдіть загублене                       
чи поверніть 
знайдене

Нещодавно в інтернеті почав працювати сервіс знахідок Lost Found 
UA. За допомогою цього онлайн-проекту можна абсолютно безко-

штовно знайти загублене чи повернути знайдене.

— Дивно, що ця ідея досі в Укра-
їні якісно не реалізована. Зі своїми 
колегами вирішили творити такий 
всеукраїнський сервіс знахідок — 
lostfound.com.ua, паралельно за-
пустили групи в соцмережах https://
www.facebook.com/LostFoundUA. 
Суть полягає в тому, щоб об’єдна-
ти ресурси, які теж займаються та-
кою діяльністю, — розповів спів-
засновник ресурсу Олег Благій. 
— Хочеться, щоб це був якісний і 
корисний ресурс. Розраховуємо, 
що він буде цікавий студентам, бо 

вони часто гублять і знаходять сту-
дентські квитки, проїзні документи, 
залікові, конспекти чи якісь речі в 
мандрівках.

Сервіс працює досить просто: 
розмістіть оголошення з докладним 
описом знайденої чи загубленої 
речі. Завдяки швидкому поширенню 
інформації в інтернеті, зокрема в со-
цмережах, більше людей дізнаються 
про це і допоможуть. 

Сторінку підготувала                                            
Наталія ПАВЛИШИН
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стартап

„Їж. Тренуйся. Подорожуй. 365“
Проект Betwinkle молодої пари Сашка Савчука та Яни Нікітіної 

— зразок того, як мрії втілюються в реальність і, як власне хобі 
перетворити у корисну для інших справу. Головна ціль — допомогти 
охочим вирватись із буденності, бути активним, яскравим і постійно 
розвиватися. 

Ідею цього проекту мої співроз-
мовники виношували досить довго. 
Розпочали з опису мандрівок, а зго-
дом вирішили тематично розшири-
ти, додавши відео з тренувань. Зараз 
уже мають розроблені декілька кур-
сів тренувань, які поступово розви-
вають, а також власні рецепти для 
збалансованого і здорового харчу-
вання, якими радо діляться на своєму 
сайті — betwinkle.com.ua. 

Мандри
Мандрівки, спорт, здорове харчу-

вання і постійний духовний розвиток 
— це принципи життя Сашка і Яни. 

— Бажання пізнавати світ — те, 
що нас об’єднує і, зрештою, звело ко-
лись у Студентському братстві. По-
чавши мандрувати разом, відкрили 
новий спосіб подорожей, поєднаних 
із активними сходженнями, автосто-
пами. „Вкінці життя ми шкодуємо 
про дві речі: що мало подорожува-
ли і мало кохали“ (Марк Твен), тож 
поставили собі за мету мандрувати 
світом. А спорт — це основа мене: 
я — спортсмен-легкоатлет, спеціа-
лізуюся з бігу, тренуюся вже 9 років, 
— це те, що передовсім варто зна-
ти про ініціатора і творця стартапу 
Betwinkle Сашка Савчука. 

— Мандруючи, стараємося від-
чути атмосферу місць, їх особли-
вості, людей, інфраструктуру, тран-
спорт, будівлі. Намагаємося не бути 
прикутими тільки до маршруту. В 
туристично популярних містах на-
магаємося не йти надто людними 
маршрутами, а відчути місто, як його 
мешканці: заходимо в різні дворики, 
оглядаємо їх, багато спілкуємося. Ви-
рішили знімати відео тренування в 
кожному місті, яке відвідуємо, тож 
часто тренуємося просто на вулицях. 
Приємно, що це викликає зацікав-
лення, але ніколи не подив, — роз-
повіли Яна та Сашко. 

Після подорожей у молодих лю-
дей виник задум — організовувати 
мандрівки і бути при цьому гідами. 
А їхні карпатські екскурсії для тих, 

хто втомився від галасливих міст і 
прагне побути сам-на-сам із при-
родою.

— Маємо чимало розроблених 
маршрутів, найпопулярніші з них 
виклали на своєму сайті. Пропону-
ємо людям поїздки на вихідні чи на 
триваліший час: повністю займаємо-
ся логістикою, організацією харчу-
вання. Особливість наших мандрівок 
у тому, що максимально орієнтуємо 
на дикі природні умови, здебільшого 
йдемо вищими Карпатами, де немає 
сіл, тобто зі собою треба нести все, 
жити в наметах, готувати на вогни-
щі. Зазвичай місця стоянок нам на-
перед відомі або знаємо, де зупини-
тися. Тобто форсмажорів не буває, бо 
це негативно впливає на відпочинок, 
— наголосив мій співрозмовник. — 
Організовуємо мандрівки в будь-яку 
пору року. Щоправда, восени і взим-
ку ставимо значно вищі вимоги до 
фізичної підготовки і спорядження, 
ретельніше готуємося, заздалегідь 
дізнаємося, яка буде погода. В пер-
спективі, можливо, розширюватиме-
мо роботу до організації мандрівок 
іншими цікавими місцями. 

Тренування
— Наш тип тренувань потребує 

певної мобільності. Хочемо довести 
всім, що займатися спортом можна 
будь-де, в будь-яких умовах і при 
цьому отримувати хороший резуль-
тат. Головне — мати бажання і почи-
нати вже, не відкладаючи на потім. Я 
готовий працювати з усіма та, про-
вівши дослідження, з’ясували, що 
аудиторія, яка цікавиться нашою 

діяльністю, — це люди віком 17 – 36 
років, — розповів Сашко. 

Мають розроблений комплекс 
вправ для людей, які змушені цілий 
день працювати в офісах. Частково у 
своїх статтях уже про це писали, зараз 
готують комплекс оздоровчих вправ у 
відеозаписах. Розробляючи програму 
для занять, випробовують різні впра-
ви на собі, щоб знати, які групи м’я-
зів навантажуються, чи це технічно 
складно виконати. 

Принцип успішних тренувань, 
як наголосив Сашко, полягає пере-
довсім у комплексному підході: щоб 
заняття спортом були результатив-
ніші, до фізичного навантаження 
потрібно додавати відповідне хар-
чування.

— На сайті подаємо рецепти 
страв, які готуємо, робимо фото і 
опис процесу приготування. Харчу-
вання, яке пропонуємо, підходить 
для того, щоб займатися спортом, 
отримувати корисні речовини і, щоб 
було достатньо калорій для ритму 
сучасної людини, але не забагато, 
щоб через брак фізичного наванта-
ження, не набрати зайві кілограми. 
Плюс ще й те, що вся їжа натуральна, 
приготування страв в основному за-
ймає від 10 до 50 хв. часу. Тобто все 
просто, доступно, швидко, — додав 
спортсмен. 

Пріоритети
Яна та Сашко свій день розпочи-

нають зі склянки води, руханки чи 
бігу. Наголошують, що не дозво-
ляють „пожирачам часу“ — соцме-
режам чи серіалам забирати їхнє 
життя. 

— Любимо багато читати, хоча 
подобаються різні книги; ділимося 
враженнями, обговорюємо прочита-
ні твори. Маємо правило — купувати 
мінімум одну книжку щомісяця, хоча 
насправді виходить більше. В ідеалі, 
хотіли б читати по одній книжці в 
тиждень. Із власних спостережень, 
зараз люди більше читають. Думаю, 
це пов’язано з тим, що багато цікавих 
видань та й популяризація книги у 
Львові сильна, — додала Яна. — Ще 
одна наша традиція — щомісяця хо-
дити в театри. Зараз найчастіше ди-
вимося вистави курбасівців. 

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко
У Львові за підтримки відділу 

промоції молодіжний рух 
„Експеримент“ представляє 
проект „Мистецтво без кордо-
нів“ — фото замість реклами. 
10 талановитих фотографів з 
різних частин світу надали свої 
фотографії, щоб їх розмістили на 
вулицях Львова. Проект дає мож-
ливість перехожим побачити не 
звичайну рекламу, яка на кожно-
му кроці схиляє їх до споживання, 
а щось абстрактне і прекрасне, 
що апелює до їхніх почуттів і осо-
бистісного саморозвитку.

На 78 році життя 18 березня 
відійшов у вічність режисер 
театру й кіно Лесь Танюк. Він 
поставив багато вистав, понад 
чверть століття очолював Всеу-
країнське товариство „Меморі-
ал“ ім. В. Стуса, яке сам заснував 
ще до незалежності України, 
обіймав посаду професора 
Київського держуніверситету                         
театру, кіно і телебачення                    
ім. І. Карпенка-Карого.

Львівський гурт „Один в ка-
ное“ завершив великий тур 
у більш ніж понад двадцяти 
містах України, де презен-
тував свій перший альбом. У 
доробку гурту — близько трьох 
десятків пісень, слова до яких 
пише вокалістка Ірина Швайдак.                               
З цими піснями гурт й об’їздив 
усі обласні центри, крім оку-
пованих. Наступний, найбільш 
хвилюючий концерт гурту — 
вдома, у Львові, 4 квітня в театрі                   
ім. М. Заньковецької.

27 березня на сцені Львівського 
академічного театру ім. Леся 
Курбаса буде презентовано 
першу українську версію п’єси 
Шекспіра „Зимова казка“ (1623). 
Вистава є частиною щорічної 
театральної програми Британ-
ської Ради в Україні. У 2015 році 
організатори конкурсу „Невідо-
мий Шекспір“ запропонували 
одному з українських театрів 
здійснити постановку раніше не 
інсценізованої в Україні п’єси 
класика у співпраці з моло-
дим сценографом, фіналістом 
престижної британської премії 
зі сценічного дизайну Linbury 
Prize. Перемогу в конкурсі 
здобули курбасівці та режисер 
Євген Худзик.

За матеріалами інформагенцій

культурний обмін

Голос Крушельницької 
звучить у Дніпропетровську

Вперше у дніпропетровському Меморіальному будинку-музеї Дмитра 
Яворницького у межах співпраці з музеями видатних українських 

діячів презентовано виставку з фондів Музично-меморіального музею 
Соломії Крушельницької у Львові.

Відвідувачам виставки „Соломія 
Крушельницька: на вершині світової 
слави“ представлено унікальні експо-
нати з фондів: особисті речі видатної 
співачки, світлини в оперних образах, 
яких в її репертуарі було понад 50, 
сценічний одяг, книги, ноти тощо — 
всього на виставці майже сто експона-
тів. Яскравим доповненням експози-
ції став неповторний голос артистки 
— сопрано, що, „розливаючись рікою, 
ніби зачаровує публіку і несе в собі 
присмак безсмертної слави“ (Рінальдо 
Кортопассі), можна почути у записах 

поч. ХХ ст. Серед семи записів — арія 
Un bel di vedremo з опери Дж. Пуччіні 
„Мадам Баттерфляй“.

Виставку на початку березня пре-
зентувала головний зберігач фондів 
музею „Вагнерівської примадонни“ 
Ірина Криворучка. Триватиме вона 
до 1 травня. Ідея експозиції, яка, до 
речі, виникла випадково, під час все-                  
української конференції, яку про-
водив львівський музей, передбачає 
обмін — Львів прийматиме виставку 
речей Дмитра Яворницького.

Н. Я.

палітра

Прилетіли птахи на полотна

Львівська художниця Ірина Фартух наповнила пташиним щебетом 
галерею „Зелена канапа“ (вул. Вірменська, 7) — близько 20 її найно-

віших картин нагадуватимуть про початок весни до 3 квітня. Виставка 
„Синя птаха“ — це своєрідна художня орнітологія, в яку треба заглиблю-
ватися з розплющеними від подиву очима і відкритим серцем.

Для галереї вистав-
ка дещо незвична, хоч 
тематично влучна, 
адже птахи мають по-
зитивний символізм. 
Крім цього, на полот-
нах Ірини Фартух вони 
не монументальні, а 
рухливі. Оживляють 
пернатих, на думку 
директора „Зеленої 
канапи“ Олесі Дома-
радзької, білі контури, які нагадують, 
що їхня авторка за освітою кераміст.

Ірина Фартух захоплюється птахами 
давно. Ще будучи дитиною, вона люби-
ла спостерігати за екзотичною зовніш-
ністю одуда, стрункою величністю ле-
леки, вогняною красою півня… Птахи 
багато років жили і в оселі мисткині.

— Тому я відразу визначилася з 
темою експозиції. Правда, з дитин-
ства я багато малювала зозульку, до 
того ж вона в мене завжди мала гніз-

до. Згодом я дізналася, що 
зозуля, як не дивно, вважа-
ється символом материн-
ства. Малою завжди хоті-
ла в полі в бабці у Збаражі 
зловити якусь пташку… 
Тож ця виставка — моя ре-
троспектива, — розповіла 
на відкритті „Синьої птахи“ 
художниця.

У всіх культурах, почи-
наючи з давніх, птах уосо-

блював людську душу. Щастя ж теж 
як птах, якого не можна тримати у 
клітці. В Ірини птахи вільні, величні у 
своїй природній красі. Серед полотен 
із одудами, сойками, півнем, гускою 
є й картина „Кава чорна (Гординя)“, 
яка, на перший погляд, випадає з теми 
експозиції — на ній начебто птаха 
нема. Але насправді він там присутній 
— серед філіжанок кави лежить і ви-
блискує синім розкішне перо павича.

Наталя ЯЦЕНКО
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до дня театру

Вистава — не музейний експонат

Роман Козак — режисер театру „І люди, і ляльки“. За його авторства 
на сцені з’являється багато постановок, цікавих не лише дітям, а й 

дорослим. Утім, Роман і виходить на сцену. Зізнається, що це через 
брак у театрі акторів-чоловіків.

Майбутній актор і режисер зро-
став на виставах дитячого театру, 
де мама працювала художником-ко-
стюмером. Ще змалку зрозумів, що 
театр — це його. Спершу навчався 
в училищі культури і мистецтв, на 
режисурі масових свят і обрядів. За-
цікавився театром ляльок. Прийшов 
в „І люди, і ляльки“. Тоді вступив до 
Києва, на режисуру театру ляльок в 
університеті ім. Карпенка-Карого.

— Чим Вас привабив театр ля-
льок?

— Я зрозумів, що у ньому є більше 
можливостей — він багатогранніший, 
порівняно з драмою. Насамперед це 
образ, метафора, яка відкривається за 
допомогою фактури, предмета, тіней, 
масок тощо. Це все — театр ляльок, а 
не тільки звична нам лялька з її тіль-
цем, головою і ручками. Я зрозумів, 
що мене це вабить. 

— Цікаво працювати в дитячому 
театрі?

— Діти — найщиріший глядач, 
який не є упереджений, не шукає 
самообману, неправди. Дорослий 
глядач заангажований думками про 
пошук високої митецької речі. Ди-
тина ж відкрита для всього. Вона 
переконує тебе своїми почуттями, 
емоцією. Завжди приємно такого 
глядача гартувати на перспективу. 
Ми закладаємо дитині певну есте-
тику, смак. 

Є велика проблема, яку, на 
жаль, створив радянський простір 
і пострадянський це продовжив — 
штамп про те, що ляльковий театр 
— сугубо для дітей. Це театр фор-
ми, тому що лялька, предмет фак-
тура — лише форма, але їхній зміст 
може бути як для малого, так і для 
дорослого. 

Щобільше, сам театр ляльок по-
став від театру для дорослих — коли 
ляльки почали передавати те, що лю-
дина з релігійних чи політичних мір-
кувань не могла сказати в драмі. Тоді 
сформувався театр ляльок для дорос-
лого глядача. А для дитячого виник 
згодом. Цієї проблеми — сприйнят-
тя лялькового театру лише як дитя-
чого — треба позбуватися. 

— Як у театрі „І люди, і ляльки“ це 
впроваджують?

— У нашому репертуарі є виста-
ва „Еклезіяст“ (за творами Старого 
Завіту). На ній — третина глядачів. 
І не тому, що вистава погано постав-
лена, а тому, що дорослий глядач не 
знає про те, що ця вистава — для 
нього. Отож, тут потрібен потужний 
рекламний маркетинг, відповідно — 
гроші на це.

— Якої вистави сьогодні потребує 
глядач?

— Річ у тім, що будь-яка вистава 
не може бути музейним експона-
том. Проблема репертуару театрів 
— коли беруть класику і ставлять її 
класично. Так, класика — це велике 
надбання. Поважаю і люблю її, знач-
но більше, ніж сучасну драматургію. 
Але в тій класиці треба шукати про-
блематику, дотичну до сьогодення, 
шукати те, що болить глядачеві, що 
він буде спостерігати. Але в жодно-
му разі не вдаватися до спекуляції. 
Буденних проблем у нашому житті 
більше ніж достатньо. Тому нема по-
треби в театрі сипати сіль на рани. 
Людина приходить до театру ці рани 
заліковувати. Також не можна впада-
ти у крайність псевдопсихологічно-
го театру, коли творці вистави нама-
гаються втілити у ній усі свої амбіції. 
Глядача не можна обманювати. 

Думаю, що все-таки центром до-
слідження театру має бути людина, її 
особисті проблеми. Допомогти в по-
літиці ми не зможемо, як би ми про 
це не кричали. Та й політики особли-
во не ходять на вистави. А якщо ми 
братимемо людину як особистість, 
шукатимемо її проблеми і врешті 
допоможемо бодай комусь хоча б на 
крок наштовхнутися на якесь про-
світлення — це буде велике діло. 

— Як Вам як режисерові вдається 
робити так, щоб будь-якому глядачеві 
було цікаво? 

— Ніколи не потрібно занижува-
ти планку меседжу вистави. Зрозу-
міло, що діти приходять до театру 
з батьками, яким теж повинно бути 
цікаво. Як задовольнити цих гля-
дачів? По-перше, діти спроможні 

сприймати виставу значно більше, 
ніж на примітиві. А по-друге, ми у 
виставі створюємо підтекст — про-
шарок, який не дійде до дитини, але 
його сприйме дорослий. 

— Працюєте здебільшого зі сучас-
ними авторами?

— Проблема в тому, що у нас 
фактично нема дитячої драматургії. 
Тому театрали часто хапаються за 
„проїжджені“ п’єси, які в репертуарі                              
театрів — по кілька десятків років. Я 
стараюся брати або класичний твір, 
або шукати ще не використану драма-
тургію. Скажімо, до Дня театру готую 
„Колесо долі“ — виставу для школя-
рів, яка вперше порушує високі теми. 

— Якою мірою як режисер втруча-
єтеся в авторський текст? 

— У класику взагалі втручатися 
не можна. А в інших текстах усе за-
лежить від того, що я беру звідтіля. 
Якщо маю таке ж бачення, як автор, 
то який сенс щось змінювати? А якщо 
маю намір зосередити увагу гляда-
ча на одній проблемі, то роблю це. 
Якщо ж глядач категоричний до ін-
терпретації режисера, то мусить 
зрозуміти: якщо його цікавить твір 
— треба його прочитати, а не йти по 
нього до театру. 

— Чого зазвичай очікуєте після по-
яви кожної нової вистави? 

— Важко чогось очікувати. Очі-
кувати — це, напевно, дурна спра-
ва. Є випадки, коли замість емоцій, 
у залі — тиша. І ця тиша говорить 
значно більше, ніж емоції. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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норматив майстра спорту Украї-
ни.

За підсумками спортивних 
досягнень 2015 року визначено і 
нагороджено 10 найкращих сту-
дентів-спортсменів. Ними стали:

Віталій Вергелес (ІІМТ) — ве-
слування на каное, м.с.м.к., бага-
торазовий чемпіон України, сріб-
ний призер чемпіонату світу.

Ірина Яськова (ІНЕМ) — бокс, 
м.с., срібний призер чемпіонату 
України, бронзовий призер чем-
піонату Європи.

Андрій Лисецький (ІТРЕ) — 
санний спорт, м.с., чемпіон Укра-
їни, учасник ІІ зимових Юнацьких 
Олімпійських ігор в Ліллехаммері.

Антон Дукач (ІКТА) — санний 
спорт, м.с., багаторазовий чемпіон 
України, учасник 5-ти етапів Кубка 
світу.

Максим Слінько (ІТРЕ) — карате 
кіокушинкай, к.м.с., бронзовий при-
зер чемпіонату Європи.

Ірина Моцик (ІНЕМ) — настіль-
ний теніс, м.с.м.к., чемпіон України 
серед клубних команд (суперліга), 
срібний призер Кубка України, чем-
піон Універсіади України.

Павло Мисник (ІТРЕ) — пауерлі-
фтінг, м.с., чемпіон України серед сту-
дентів, чемпіон України серед молоді.

Наталя Савчин (ІХХТ) — ганд-
бол, м.с., чемпіон України серед 
клубів суперліги, бронзовий призер 
Універсіади України.

Андрій Співак (ІГДГ) — баскет-
бол, к.м.с., чемпіон Всеукраїнської 
баскетбольної ліги, срібний призер 
Універсіади України.

Назар Мацько (ІТРЕ) — 
футбол, к.м.с., срібний призер 
Універсіади України.

Крім цього, відзначено 
було й політехніків-випуск- 
ників, які впродовж навчан-
ня (а дехто й досі) захищали 
спортивну честь Львівської 
політехніки на Олімпійських 
іграх, чемпіонатах України, 
Європи й світу. Кубки, шам-
панське, цукерки — найкра-
щі тренери і їхні команди 
— Ігор Тихий (настільний 
теніс), Анатолій Заверікін 
(баскетбол (чоловіки)), Во-
лодимир Осінчук (футбол) 

— теж не залишилися без на-
город.

Урочистостям, як завжди, на-
дали барвистості мистецькі но-
мери: танцювальні композиції 
від народного ансамблю танцю 
„Вірність“ і ансамблю бального 
танцю, браві мелодії від духо-
вого оркестру АСВ ім. П. Са-
гайдачного. Присутніх вітали 
і юні гімнастки зі спортивного 
клубу „Спарта“ та секції „Дина-
мо“, збірні з фітнес-аеробіки й 
спортивної аеробіки, акробати 
з Театру спорту ЛДУФК, в якому 
виступає студентка Політехніки 
Росина Лілі Нгуен, збірна ко-
манда з карате та дитяча група 

федерації карате. Завершився вечір 
на високій емоційній ноті.

Наталя ЯЦЕНКО

m Закінчення. Початок на 3 с.

спортивний вечір

Видовищне свято активних і найкращих
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шах і мат

Грати, щоб згадати героїв

У березні в приміщенні Комбінату студентського харчування Політехні-
ки пройшов шаховий турнір „Пам’яті Небесної Сотні та героїв АТО“.

Проводила захід ГО „Шаховий 
клуб ветеранів спорту“. Одним із його 
організаторів став випускник Полі-
техніки кандидат у майстри спорту 
Володимир Наритник. У змаганнях 
з класичних шахів взяло участь 53 
особи, серед яких — 14 кандидатів 
у майстри спорту, 6 майстрів спор-
ту, з них два — міжнародного класу. 
Найстаршим гравцем був Володимир 
Новіков (1935 р.) — засновник клубу.

Перше місце в основній сітці учас-
ників посів Володимир Ветошко з Го-
родка, який набрав 7,5 очок із 9-ти 
можливих. Хлопець, незважаючи на 
юний вік (народився 1998 року), є 
майстром спорту міжнародного кла-
су. Друге місце — Олег Поліщук, третє 
— Олег Терлецький. Серед ветеранів 
шахів місця розподілилися так: І міс-
це — Мирослав Лопадчак, ІІ — Ігор 
Дідух, ІІІ — Вадим Ковальський. У 

турнірі брали участь і діти, до того ж 
наймолодший учасник — Дарій Ко-
валь, 2008 року народження. У цій ві-
ковій категорії найкращими були Ігор 
Федак, Іван Шквір і Катерина Бахор. У 
людей з особливими потребами своя 
трійка призерів: Вадим Бондарець, 
Валерій Богута та Володимир Верхола.

Окрім гравців, було визначено й 
найкращу партію — її зіграли Вадим 
Бондарець (грав білими) й Ігор Фе-
дак, а також найкраща комбінація — 
її створив першорозрядник, ветеран 
Ярослав Зелінський.

Шахова корона поїхала до Китаю
Останні три тижні Львів жив спортивною подією світової ваги, а ми 

— таємними сподівання на те, що „українці — найкращі“. Однак 
реалії такі, що на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок перемогла 
достойніша шахістка з вищим рейтингом — Хоу Іфань, яка була шахо-
вою королевою вже тричі.

Китаянка, провівши 
дев’ять партій із запланова-
них десяти, забрала титул у 
чемпіонки України стриянки 
Марії Музичук. Марія зуміла 
звести шість ігор до нічиєї, 
але три, хоч і добре дебюту-
вала, таки програла. Найдов-
шою (незапланованих через 
вимкнення світла п’ять го-
дин, замість звичних трьох), 
найцікавішою і доволі силь-
ною виявилася сьома партія. 
Підтримували українку в цьо-
му поєдинку ректори — Юрій 
Бобало (Львівська політехні-
ка) та Володимир Мельник 
(ЛНУ ім. І. Франка). Разом із фронт- меном гурту DZIDZIO Михайлом Хо-

мою вони зробили перший хід.
Причинами загальної поразки є 

відсутність досвіду спортсменки у 
змаганнях такого рівня, невміння 
скористатися шансами, які виника-
ли на шахівниці під час гри, завчасні 
атаки, а також інколи довге обдуму-
вання ходів, що згодом призводило 
до не найкращих її ідей та рішень. 
Однак для Хоу Іфань чемпіонат не 
був абсолютно простим і безхмар-
ним: у багатьох моментах їй доводи-
лося замислюватися й, бувало, довго 
обмірковувати варіанти розвитку 
гри. Шоколад і фундук ставали інте-
лектуальним стимулом для Музичук, 

а банани і спеціальний чай, привезе-
ний із батьківщини, — для Іфань. І 
все ж після всіх баталій наша шахістка 
виглядала виснаженішою, тоді як ки-
таянка трималася впевнено й свіжо.

Церемонія закриття Чем-
піонату світу з шахів від-
булася 17 березня в Палаці 
Потоцьких, де він і прохо-
див. Хоу Іфань отримала 
кубок-статуетку, вінок-ко-
рону, яку львівська майстер-
ня „Треті півні“ спеціально 
виготовила за старовинною 
технологією, медаль, квіти 
та картину з бурштину. Ві-
це-президент ФІДЕ Георгій 
Макропулос нагородив ме-
даллю матчу й Марію Му-
зичук. Після церемонії на 
фасаді Палацу було відкрито 
пам’ятну дошку.

Сторінку підготувала                                       
Наталя ЯЦЕНКО
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Відповіді на сканворд, опублікований у числі 6

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34

Кросворд
Горизонтально:
7. Пригодницький історичний роман Вальтера Скот-
та. 8. У давньогрецькій міфології страшна жіноча 
істота зі зміями на голові, від погляду якої кам’яніло 
все живе. 9. Японські пілоти-смертники часів Другої 
світової війни. 13. Одержувач листа, телеграми, по-
силки. 15. Уявна лінія, проведена на поверхні землі, 
що має географічну широту 00. 16. Металева гнучка 
нитка. 17. Людина, яка вкрай обмежує свої життє-
ві потреби. 18. Споруда, що з’єднує береги річки. 
19. Сьома планета Сонячної системи. 20. Страва з 
тушкованих овочів. 21. Місто-порт у Великій Бри-
танії, на березі протоки Па-де-Кале. 23. Зовнішній 
покрив тіла людини і тварини. 24. Олійна та кормова 
рослина, з якої останнім часом почали виробляти біо-                                                                                                                                             
дизель. 26. Країна, що перебуває під владою інозем-
ної держави, позбавлена політичної та економічної 
незалежності. 28. Віршований розмір, трискладова 
стопа, що має наголошений останній склад. 30. Апа-
рат для насичення рідин вуглекислим газом. 33. Фе-
міністичний роман Жорж Санд. 34. Триголовий м’яз 
плеча людини. 

Вертикально: 
1. Його запроваджували Юлій Цезар, Папа Рим-
ський Григорій ХІІІ, національний конвент Фран-
ції. 2. Столиця Туреччини. 3. Шотландська вівчар-
ка. 4. Місто в Індії з Тадж Махалом. 5. Пробний виріб, 
взірець, еталон. 6. Думка, судження, що різко розхо-
диться зі звичайним, загальноприйнятим і суперечить, 
іноді тільки на перший погляд, тверезому глуздові. 
10. Той, хто збирає однорідні предмети, що мають нау-
ковий, художній, історичний інтерес. 11. Начальник, 
командир частини легіону (сотні) у Стародавньому 
Римі. 12. Правитель Вавилону, що завоював Шумер 
і Аккад, знаменитий своїм Кодексом законів. 14. Ву-
зький довгий і глибокий рів з бруствером, що з’єднує 
в одну лінію всі вогневі точки оборонних позицій. 
15. Сцена для виступу акторів, музикантів, співаків, 

промовців. 22. Дисципліни, що вивчають невпізнані 
об’єкти, які рухаються у повітрі та яким приписують 
позаземне походження. 25. Людина, світосприймання 
якої перейняте смутком, безнадією, зневірою в успіх, 
у краще майбутнє. 27. Форма мусульманської теокра-
тії. 29. Хімічний елемент, рідкоземельний метал сріб-    
лясто-білого кольору, належить до лантаноїдів. 31. У 
давньогрецькій міфології — бог неба, батько Кроноса 
та дід Зевса. 32. Італійське солодке ігристе вино, яке 
виготовляють з винограду білий мускат.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 6

J J J

— Мама мія, італьяно пісюаро!!! — закри-
чав кіт, побачивши в коридорі нові італій-
ські туфлі господаря.

J J J

У мене на рахунку в банку лежить досить 
пристойна сума. Це добре, але є один мінус 
— перед першою цифрою…

J J J

Зустрічаються дві старенькі бабусі.
— Ти чула, в центрі міста новий секс-ма-
газин відкрили?
— Продовольчий чи господарський?

J J J

У природі є три істоти, які при темпера-
турі -25ºС ніколи не мерзнуть. Це пінгвіни, 

білі ведмеді та дівчата у міні-спідницях і без 
головних уборів.

J J J

— Алло, Верховна Рада? Я хотів би у вас 
працювати.
— Ви що, ненормальний?
— А це обов’язкова умова?

J J J

Сварка в мережі:
— Жодній твоїй букві не вірю! Не підвищуй 
на мене шрифт! І не тицяй в мене знаками 
оклику!

J J J

Квартира начебто невелика, але як почнеш 
прибирати — палац!
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  НОВИНКИ
В. М. Максимович,                                                   
А. Я. Горпенюк, Ю. М. Ко-
стів, Н. М. Лужецька.
Цифрова схемотехніка. 
Елементи дискретних 
пристроїв інформа-
ційно-комунікаційних 
систем

Навчальний посібник.
Основи алгебри логіки, принципи функціо-
нування та побудови комбінаційних та по-
слідовнісних цифрових пристроїв, особли-
вості сучасної елементної бази цифрової 
схемотехніки, застосування цифрових при-
строїв для захисту інформації. Розглянуті 
принципи побудови генераторів псевдо-
випадкових чисел на елементах цифрової 
техніки та аналіз особливостей сучасних 
програмованих логічних інтегральних 
схем. Для студентів, які навчаються за га-
луззю знань „Інформаційна безпека“.

В. М. Теслюк, Р. З. Кривий, 
М. Р. Мельник.
Автоматизація про-
ектування МЕМС з ви-
користанням системи 
COMSOL
Навчальний посібник.
У навчальному посібнику 

розглянуто особливості крайових задач, які 
формулюють у процесі автоматизовано-
го проектування МЕМС на компонентному 
рівні проектування.
Практичних навичок використання системи 
COMSOL студенти, які вивчають дисципліну 
„Комп’ютерні методи в інженерії мікроелек-
тромеханічних систем“, набувають виконан-
ням циклу лабораторних робіт, які наведені в 
цьому посібнику.

Л. Є. Клос.
Технології збереження 
здоров’я у соціальній 
сфері
Навчальний посібник.
Для навчання студентів 
спеціальності „Соціаль-
на робота“ — майбутніх 

соціальних працівників. На допомогу у 
здобутті здоров’язбережувальної компе-
тентності у професійній діяльності на ос-
нові культури здоров’я і здорового способу 
життя, його поширення та знання сучасних 
технологій збереження здоров’я.

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

У книгарнях діє дисконтна програма 
„Книжкова скарбничка“

Пам’яті Ігоря Івановича Середюка                                                  
(1929 – 2016)

У лютому 2016 р. колектив 
кафедри архітектурного 

проектування ІАРХ засмути-
ла звістка про смерть колиш-
нього декана архітектурного 
факультету і зав. кафедрою 
архітектурного проектування 
професора І. Середюка.

І. Середюк народився у 1929 р. 
на Підляшші, нині це територія 
Польщі. У 1946 р. родину було пе-
реселено в СРСР. Після закінчен-
ня школи вступив до Львівського 
політехнічного інституту на ар-
хітектурну спеціальність і отри-
мав диплом архітектура у 1953 р. 

Після успішного навчання в 
аспірантурі на кафедрі архітек-
турного проектування йому було 
надано вчений ступінь кандидата 
архітектури у 1962 р. І. Середюк 
належав до небагатьох, хто в той 
час мав можливість стажуватися у 
Франції, де вивчав передові мето-
ди проектування і архітектурної 
організації інтер’єрів. Наступним 
етапом його педагогічної праці 
впродовж 1965 – 1967 рр. став 
Королівський технічний універ-
ситет у столиці Камбоджі місті 
Пном-Пень. Надалі І. Середюк 
працював доцентом кафедри архі-
тектурного проектування, читав 
лекційні курси, проводив заняття 
з курсового проектування, керу-
вав дипломними проектами, за-

ймався реальним проектуванням 
інтер’єрів нових гуртожитків та 
навчальних корпусів Політехніки.

Коли визріло питання відно-
вити архітектурний факультет 
у 1971 р., І. Середюк став його 
першим деканом і одночасно за-
відуючим кафедрою архітектур-
ного проектування. Прикладав 
чимало зусиль до формування 
львівської архітектурної шко-
ли. Надалі, у 1977 р., його при-
значили ректором Львівського 
інституту прикладного і декора-
тивного мистецтва (нині Наці-
ональна академія мистецтв), на 
цій посаді працював до 1988 р. У 
цьому ж році повернувся на поса-
ду професора до Політехніки, де 
працював до 1999 р., до виходу на 
пенсію. Продовжував займатися 
науковою діяльністю у галузі тео-                      
рії архітектури, різних аспектів 
сприйняття архітектури в Чехії.

Перу І. Середюка належать 
монографії „Культура вашої 
квартири“, „Сприйняття архі-
тектурного середовища“, „Місь-
ке середовище та оптимізація 
діяльності людини“, публікації у 
вітчизняних і зарубіжних науко-
вих журналах.

В’ячеслав ЯКУБОВСЬКИЙ, 
Анатолій МІЩЕНКО, 

старші викладачі кафедри архі-
тектурного проектування 

Львівської політехніки

Дирекція Інституту гуманітарних 
і соціальних наук Львівської 
політехніки та кафедра 
української мови висловлюють 
глибоке і щире співчуття 
доцентові кафедри української 
мови Оксані Романівні Микитюк 
з приводу тяжкої втрати — смерті

батька.

разом із BEST
6—7 квітня в IV корпусі Політехніки відбудеться дев’ятий Ін-

женерний ярмарок кар’єри (ІЯК), який організовує BEST Lviv. 

Чекаємо всіх на дев’ятому Інженерному ярмарку кар’єри!                              
Не проґавте шанс розпочати кар’єру своєї мрії!

Колектив кафедри електропоста-
чання промислових підприємств, 
міст і сільського господарства ІЕСК 
Львівської політехніки висловлює 
щирі співчуття провідному 
спеціалісту кафедри Любові 
Йосипівні Мазурок з приводу 
тяжкої втрати — смерті її матері

Ганни Семенівни.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 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. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 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. № 160048

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлини Наталі ЯЦЕНКО.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                         
ім. С. Крушельницької
24 березня — „Травіата“ (опера). 18.00.
26 березня — „Наталка Полтавка“ 

(опера). 18.00.
27 березня — „Наталка Полтавка“ 

(опера). 12.00, „Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
24 березня — „Бояриня“. 18.00.
25 березня — „Одруження“. 18.00.
26, 27 березня — „Голий король“ 

(прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
30 березня — „Катерина“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса
27 березня — „Зимова казка“ (прем’єра). 

19.00.
30 березня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
26, 27 березня — „Провінційні 

анекдоти“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
26 березня — „Перетворення“. 18.00.
27 березня — „Дух театру: операція 

„Екзорцизм“. 17.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
27 березня — „Dogs“ (прем’єра). 12.00, 15.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток № ВК 08968553, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Зборовського 
Богдана Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Карпенко Анастасії Олегівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гаврилюка Івана Миколайовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Біляшевич Ірини Євгенівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Годи Дениса Івановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Жуковської Лілії Василівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дорофєєвої Катерини Валеріївни;
студентський квиток № 10318072, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Тіткова Сергія Валерійовича;
студентський квиток № 10283502, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Антоніка В’ячеслава 
Руслановича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Дидик Соломії Назарівни;
студентський квиток № 10334722, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Кривко Єлизавети Євгенівни;
студентський квиток № 10966304, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Пелимської Катерини Дмитрівни;
студентський квиток №  11000682, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Валової Альони Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Рудь Юлії Русланівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шимона Івана Івановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Білика Сергія Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Бусько Марії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Голубки Христини Русланівни.

разом із BEST

Львівські студенти знову 
змагатимуться на хакатоні!

Локальний осередок Міжнародної студентської організації 
BEST (Board of European Students of Technology) вже вдруге 

організовує студентський хакатон.
 

BEST Hackathon, який відбу-
деться 7 – 8 травня, дасть змогу 
студентам відчути дух ІТ-зма-
гань та цікаво провести час. 

Формат змагань незмінний: 
команди впродовж 24 годин по-
винні виконати завдання, а після 
цього презентувати їх. 

Реєструючись, можна об-
рати одну з трьох категорій 
змагань: Mobile Application 
Development (потрібно розро-

бити додаток для смартфону); 
Web Development (учасники де-
монструватимуть свої навички в 
розробці сайтів); Desktop Game 
Application (розробка гри).

Впродовж змагань учасники 
зможуть познайомитись, дізна-
тись поради у досвідчених мен-
торів — працівників ІТ-сфери та 
поспілкуватися з представника-
ми компаній-партнерів змагань, 
потенційними роботодавцями.

Слідкуйте за новинами в соцмережах: 
VK.com (vk.com/best.hackathon), 

FB.com (facebook.com/events/582942801871500/).



Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.
6 місяців — 53,28 грн.

12 місяців — 106,56 грн.

„АУДИТОРІЯ“ 
завжди зі мною

Пропонуємо передплатити 
освітній студентський 
 тижневик „Аудиторія“ 

через відділення „Укрпошти“

ПЕРЕДПЛАТА-2016

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  

35004


