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Які особливості якісного гумору?

Іван Микуляк, режисер студентського фестивалю „Весна 
політехніки“: 

„Посміхайтеся,  друзі, посміхайтеся!“
Гумор — це універсальне мистецтво, бо там є все: і слово, і 
танці, і співи, і акторство. В компанії може бути смішно, а 
на сцені зовсім ні, і навпаки. Критерію якості не існує. Осо-
бливості гумору є в кожному регіоні, те, що смішно у Львові, 
не буде смішно в Рівному чи в Києві, відповідно і київський 

гумор не буде смішний тут. Я не вірю в таланти, є лише робота. Хто що захотів, 
того й може добитися, все залежить від того, скільки часу вкладаєш і скільки 
працюєш. Якщо раз не вийшло і кинув справу, то не буде результату. Почуття 
гумору допомагає жити. Є вислів, що все найгірше в світі зробили зі серйозним 
виразом обличчя. А Мюнхаузен казав: „Посміхайтеся, друзі, посміхайтеся!“.

Ольга Николь, випускниця Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Це унікальне вміння“
Думаю, що гумор має бути як мінімум вдалий. Не кожному 
це виходить. Деколи в компанії навіть один і той самий жарт 
в когось проходить „на ура“, а в когось зовсім не смішно. 
Щоб гумор був якісний, треба вчитися, тренуватися. Почут-
тя гумору і вміння жартувати зазвичай допомагає в житті. 
В наш час можна обирати, що хочеш чути, а що ні, тож, відповідно, можна 
обирати якісний гумор, а не низькопробний. 

Володимир Соколовський, студент третього курсу 
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та 
метрології:

„Можливість легше знаходити спільну 
мову“
Це мистецтво виражати емоції щастя, радості і дарувати їх 
іншим. Чув про три правила якісного гумору: не зачіпати тему 
політики, релігії і „туалетний“ гумор. Корисно вчитися, бо 

якщо людина ерудована в гуморі, то знайде вдалий момент для жарту, щоб роз-
рядити обстановку чи підбадьорити, коли переживають, бути душею компа-
нії. І такі вміння дають можливість краще пізнавати людей і легше знаходити 
спільну мову. Особливість українського гумору в тому, що ми все-таки багато 
жартуємо про політику, бо це турбує кожного. Є багато жартів про сімейні 
стосунки, думаю, це йде з давніх часів, коли всі жили великими родинами.

Віталій Сисоєв, випускник Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Почуття гумору продовжує життя“
Як і будь-яке мистецтво, гумор модернізується, змінюють-
ся вподобання. Тому, щоб бути успішним в цьому, треба 
постійно йти в ногу з часом, щоб глядачі були задоволені. 
Почуття гумору продовжує життя. Я жартую, коли треба 
когось підбадьорити чи якось полегшити складну ситуацію.

Міркувала та опитувала  Наталія ПАВЛИШИН

Мабуть, у кожного в житті була 
ситуація, коли здавалося, що 
через емоційне перенапружен-
ня просто вибухнеш. Та виста-
чало навіть одного найменшого 
жарту, щоб вся ситуація кар-
динально змінилася, і замість 
нервового вибуху — вибухаєш 
сміхом. 

Ще в середньовіччі медики-ці-
лителі хворим обов’язково 
„приписували“ різні клоунади. 
Сьогодні теж знаємо про такий 
різновид лікування — „сміхоте-
рапію“, яка навіть найважчим 
хворим повертає бажання жити 
і додає сили боротися з неду-
гами.

Також кажуть, що гумор — це осо-
бливий прояв культури спілку-
вання, який ґрунтується на гар-
монійному поєднанні моральної 
інтуїції, емоцій та інтелекту. А 
на переконання японців, гумор 
є одним із знарядь праці, яке 
можна успішно застосовувати 
на практиці. І справді, добре 
почуття гумору допомагає спіл-
куватися з людьми, впевненіше 
почуватися в різних ситуаціях і, 
зрештою, розряджати напруже-
ну ситуацію та легше сприймати 
негаразди. 

Психологи радять шукати смішне 
скрізь. А також щовечора перед 
сном згадувати події минулого 
дня і старатися знайти в них 
смішні епізоди. Продумувати, 
які дотепні жарти могли б при 
цьому сказати. Грати словами 
з подвійним значенням, за-
пам’ятовувати жарти та кумедні 
історії, щоб при нагоді вико-
ристовувати їх.

1 квітня майже весь світ святкує 
День сміху. Так його називають 
у нас, в Україні, в Англії і США, 
в Шотландії — це День зозулі, в 
Японії — День ляльки, в Італії — 
День дурня. В цей день кожен не 
проти пожартувати над своїми 
друзями та знайомими чи стати 
„жертвою“ розіграшу. Як пока-
зують соцопитування, понад 
70% людей 1 квітня розігрують 
когось зі своїх знайомих. Тож 
готуйтеся до жартів і будьте на 
сторожі, бо 1 квітня жартувати-
муть усі!
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Закінчення на 6 с. m

фотофакт

Нагородили переможців Шевченківських читань 
Учасникам та переможцям конкурсу читання поезії Тараса Шевчен-

ка „У вінок Кобзареві“ 24 березня вручили премії, дипломи, подяки 
та грамоти. 

Привітати студентську молодь 
прийшли очільник Товариства 
„Просвіта“ Львівської політехніки 
професор Христина Бурштинська, 

її заступник — Надія Любомудрова, 
голова Колегії та профкому студен-
тів і аспірантів університету Богдан 
Поліщук і начальник Відділу моло-

діжної політики та питань соціаль-
ного розвитку Володимир Залуць-
кий. Від редакції нашого тижневика 
читці отримали квитки в театри та 
примірники газети, в якій висвітлені 
їхні виступи та інші події, приуроче-
ні до Шевченківських днів. 

Н. П.

з головної зали

Відзнаки, здобутки і перспективи

На березневому засіданні Вчена рада розглянула кілька важливих 
питань: про стан і перспективи розвитку ІХХТ, діяльність універ-

ситетської молодіжної політики, ознайомилася з тимчасовим поло-
женням про рейтингування випускових кафедр, положенням про 
матеріальне заохочення наукових, науково-педагогічних та інженер-
них працівників, прийняла важливі рішення, відзначила найкращих.

Нагороди
Цього разу кілька нагород от-

римав університет. Зокрема за 
презентацію досягнень і впрова-
дження педагогічних інновацій 
у національний освітній простір 
— диплом і гран-прі „Лідер вищої 
освіти в Україні“. За участь у кон-
курсній номінації „Психосоціальна 
підтримка дітей і молоді у складних 
життєвих обставинах“ (у рамках 
VII Міжнародної вистави „Сучас-
ні заклади освіти-2015“), а саме за 
тему „Психосоціальна підтримка 
дітей і молоді у складних життєвих 

обставинах у системі професійної 
підготовки соціальних працівників 
університет — громада (досвід НУ 
„ЛП“)“, над якою працювали доцен-
тіи Н. Гайдук і Л. Клос університет 
нагородили дипломом і золотою 
медаллю. Також Політехніка від-
значена сертифікатом якості нау-
кових публікацій за 2015 рік.

Старшого викладача кафедри 
менеджменту персоналу та адміні-
стрування ІНЕМ Н. Любомудрову 
нагородили грамотою і пам’ятною 
відзнакою „Хрест „Воля“ за во-
лонтерську діяльність у допомозі 
фронту.

Команда студентів спеціальності 
„електричні машини та апарати“ — 
В. Новарчук, В. Хай, І. Малетич та 
їхній тренер В. Гладкий — на дру-
гому турі Всеукраїнської олімпіади 
з електромеханіки виборола третє 
командне місце й отримала диплом 
третього ступеня. 

Студентці ІІМТ Б. Чудійович 
вручили диплом першого ступеня 
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коротко
Премію ім. І. Костенка отримав 

Петро Яцків. Відповідний серти-
фікат випускникові ІТРЕ урочисто 
передав ректор Політехніки Юрій 
Бобало під час вручення дипломів 
випускникам 28 березня. Премію 
колишній студент групи ІМЗм-22 
отримав за найкращу магістерську 
роботу 2015 року. Її вручили вже 
вдруге. Відзнаку заснував доктор 
Технічного університету Дрездена 
Ґунар Суханек для підтримки та-
лановитої молоді та у пам’ять про 
Героя України Ігоря Костенка, який 
загинув під час подій Євромайдану. 

Internet of Things — з вересня у 
Політехніці. Це буде бакалавр-
ська програма у напрямі Інтернет 
Речей, що дозволяє, поєднуючи 
програмування і пристрої, реалі-
зовувати такі концепти, як „ро-
зумні“ будинок, місто. Програма 
передбачає практику у компаніях 
Львівського ІТ Кластеру. Вона є 
результатом співпраці учасників 
кластера і Політехніки. За слова-
ми Зеновія Вереса (кафедра КСА, 
SoftServe) над проектом працю-
вали практики з орієнтацією на 
запити працедавців і зростання 
сфери Internet of Things.

В освітніх рейтингах. Львівська полі-
техніка — третя в рейтингу україн-
ських університетів, які, за відгука-
ми роботодавців, найкраще готують 
фахівців із технічних спеціальнос-
тей. Лідирують у рейтингу від журна-
лу „Гроші“ КПІ та КНУ ім. Т. Шевченка. 
Тим часом, за оцінкою журналу „Фо-
кус“, Львівський фізмат ліцей при 
ЛНУ ім. І. Франка — серед найкращих 
в Україні (за результатами всеукра-
їнських олімпіад).

Україна — 3-тя у світі за рівнем за-
гальної освіченості. Такими є ре-
зультати індексу економіки знань 
від Світового банку, інформує 
„Громадське“. Укладачі оцінювали 
економічний режим, розвиток 
ІТ-сфери, рівень освіти, а також 
захист інтелектуальних прав (дуже 
проблемну для України сферу).

„Горизонт 2020“ в Україні. За 
два роки в рамках Програми ЄС з 
досліджень та інновацій наші на-
уковці отримали грантів на 7 млн 
євро. Було подано 394 проектні 
пропозиції за пріоритетними на-
прямами, підтримано — 42 проек-
тні пропозиції.

За матеріалами інформагенцій,                              
Львівського ІТ-кластера
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працевлаштування

Запрошує міжнародна 
компанія
Відділ працевлаштування Львівської політехніки організував у 

ХІ навчальному корпусі презентацію американської компанії Jabil 
Circuit Ukraine LLC, на яку запросили студентів ІІІ – VІ курсів ІТРЕ, 
ІІМТ, ІКТА та ІЕСК. 

Як відзначив начальник відділу 
працевлаштування університету 
Олег Логуш, Політехніка вже давно 
співпрацює з цією компанією — дру-
гою у світі з виробництва надвисоко-
частотних широкосмугових цифро-
вих радіорелейних систем передачі 
даних, — є доброю базою практик і 
стажування для наших студентів, зо-
крема з Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної 
техніки. Вона навіть обладнала на 
кафедрі електронних засобів інфор-
маційно-комп’ютерних технологій 
свою лабораторію, аби студенти на 
місці вчилися працювати на їхньому 
обладнанні. Нині ж компанія розши-
рює в Ужгороді свої виробничі пло-
щі, тож їй потрібні ще й механіки, 
електромеханіки, метрологи та інші 
фахівці, яких готує Політехніка. 

Молодіжний „десант“ компанії 
— керівник служби персоналу Ірина 
Терещенко, спеціаліст з комунікацій 
Марина Капац, рекрутер Анжела Го-
мокі, керівник інженерно-технічно-
го відділу Віктор Бружеляк та керів-
ник відділу вдосконалення виробни-
цтва Мирослав Дорогі, — шукаючи 
для нового заводу потрібні кадри, 
свою першу „висадку“ зробили в од-
ній із аудиторій ІТРЕ Львівської по-
літехніки. Молоді фахівці розповіли 
студентам про компанію, її автори-

тет у світі, виробництво, ознайоми-
ли з курсами стажування тощо. До 
речі, після успішного шестимісяч-
ного стажування студентів і випус-
кників запрошують на посаду інже-
нера. А про те, що про них повсякчас 
дбають, свідчить той факт, що торік 
кожний третій їхній працівник от-
римав вищу посаду.

— Зустрічаючись із студентами 
технічних вишів України, хочемо 
налагодити з ними контакт, — го-
ворить Ірина Терещенко. — Робимо 
все, щоб ті, хто нас обере, знайшли 
роботу за покликанням, отримували 
від неї задоволення і користь. Дуже 
сподіваємося на зворотній зв’язок, 
хочемо також зрозуміти, чого вони 
очікують від працедавця. Маємо на-
дію на довгострокову співпрацю, на 
те, що студентів зацікавить наша 
інформація щодо програм стажу-
вання, працевлаштування молодих 
спеціалістів та перспектив кар’єр-
ного зростання в міжнародній ком-
панії. У Львівській політехніці нам 
заімпонувала висока активність сту-
дентів у дискусії, їхня кмітливість, 
вміння слухати і потім правильно 
відповідати на наші запитання. Най-
активнішим ми вручили подарунки 
від компанії і чекаємо їх у себе на 
стажуванні. 

Катерина ГРЕЧИН
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тренінг

Про публікації у міжнародних 
рецензованих виданнях
Як шукати якісні фахові наукові видання та подавати публікації до 

них, які є вимоги до оформлення робіт — про ці та інші актуальні 
для дослідників питання говорили у Політехніці 23 березня під час 
тренінгу „Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях“

Захід відбувся під егідою МОН за 
підтримки офісу Програми ім. Фул-
брайта в Україні. Участь взяли іно-
земні представники Програми Фул-
брайта і вітчизняні науковці, що 
мають досвід публікацій у міжнарод-
них виданнях, зокрема Ігор Соловій 
й Олена Максимець із НЛТУ, Олег 
Стасик з Інституту біології клітини 
НАНУ. Про західні стандарти ака-
демічного письма розповів Тадеуш 
МакКлері з підрозділу Держдепар-
таменту США, що займається про-
моцією вивчення англійської мови, 
а про те, як збільшити свої шанси на 
публікацію, — Натан Піккет, учас-
ник Програми Фубрайта. Спікерів 
прийшли послухати і молоді, і стар-
ші вчені з різних наукових галузей. 

Тренінгам у Львові (другий від-
бувся в УКУ) передували аналогічні 
заходи в Києві та Харкові, далі буде 
Одеса. Аліна Чубко, головний спе-
ціаліст відділу педагогічної та піс-
лядипломної освіти департаменту 
вищої освіти МОН, розповіла:

— Після затвердження нового 
положення про присудження вчених 
звань, де однією з умов є опубліку-
вання наукових праць у виданнях, 
що включені до міжнародних нау-
кометричних баз, ми отримували 
багато відгуків: що це нереально, 
дуже дорого і науковці не знають, 
як це робити. Тож вирішили прове-
сти тренінги, ця ідея належить пер-
шому заступнику міністра освіти і 
науки Інні Совсун. Для нас важливо 
розвінчати певні міфи (як-от, що 
опублікуватись — це обов’язково 
платно і дуже дорого) й пояснити 
важливі моменти, наприклад, як і з 
допомогою яких веб-сайтів та рей-
тингів шукати наукові журнали, як 
відрізнити хороші від поганих, що 
саме публікації у якісних виданнях 
є гарантією, що вас будуть читати, 
поліпшать ваш імідж як ученого. У 
рамках тренінгів також розповіда-
ємо, що таке плагіат, як правильно 
оформляти цитування тощо, адже 
МОН підтримує проект зі сприян-

ня академічній доброчесності. Але 
наше завдання — не лише показати 
шлях до публікації в міжнародних 
виданнях (тобто виконати вимогу 
формально), а й інтегрувати укра-
їнську науку у світове середовище.

Із понад 5 тис. наукових публіка-
цій львівських політехніків за 2015 
рік у виданнях, які входять до науко-
метричних баз даних, опубліковано 
724. І хоча за цим показником Полі-
техніка серед технічних університе-
тів України — у трійці лідерів, але 
має більший потенціал, і тренінги 
такого типу якраз допоможуть його 
розкрити, надавши ученим відпо-
відні знання й інструменти. У цьому 
впевнена проректор з наукової ро-
боти Наталія Чухрай. Це особливо 
актуально нині, в процесі інтегра-
ції української науки у міжнародне 
наукове середовище, із приєднанням 
України у статусі асоційованого чле-
на до програми „Горизонт 2020“, із 
прагненням долучитись до програми 
„Горизонт 2020 — Євратом“.

Ознайомитись із відеоматеріа-
лами із тренінгів можна на сайтах 
МОН і Політехніки.

Ірина ШУТКА

хакатон

„Місто засинає,                                  
прокидаються… програмісти“
25 – 27 березня у Львові відбувся хакатон SpinOffHack. Команди сту-

дентів-програмістів за 48 годин мали придумати і реалізувати про-
тотип проекту в рамках актуального технологічного напряму device mesh

Зародилась ідея SpinOffHack у 
стінах ХНУ ім. В. Каразіна, потім 
перекинулась до Києва, а тепер і 
до Львова — тож цьогоріч хакатон 
паралельно проходив у трьох мі-
стах. У Львові захід ініціював Олек-
сій Молчановський, співзасновник 
освітньої платформи Prometheus. 
Політехніка захід підтримала — і 
організаційно (зокрема викладачі й 
особливо студенти ІКТА; а працюва-

ли в університетському харчоблоці), 
і, звичайно, як учасники (більшість 
із Політехніки). Серед партнерів 
хакатону — львівські коворкінги, 
ІТ-компанії тощо. Ментори й журі 
— експерти, практики ІТ-галузі. 
Як наголошує Олексій, такі заходи 
сприяють не тільки розвитку універ-
ситетської спільноти, а й інтеграції 
між університетами, бізнесом і гро-
мадянським суспільством.

Може, тому, що у Львові це був 
перший SpinOffHack, а, може, тро-
хи налякала довга часова дистанція, 
та на неї вийшло менше учасників, 
аніж зареєструвались, і загалом мен-
ше, ніж у Києві та Харкові (а участь 
у заході безплатна). Ті, хто не при-
йшов, втратили чудову нагоду про-
тестувати свої знання, активувати 
навички і набути нових завдяки дос-
відченим менторам — розробникам 
ПЗ, представникам бізнес-інкубато-
рів, успішних стартапів тощо. Хоча 

Закінчення на 10 с. m
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за участь у конкурсі студентських 
наукових робіт у галузі техніки, а 
саме — транспортних систем, що 
відбувся у Харківському націо- 
нальному університеті міського 
господарства.

За працю у реалізації молодіж-
ної політики у сфері науки дипло-
ми університету отримали молоді 
науковці —В. Алєксєєв, С. Була, 
О. Іващук, В. Романчук, О. Саніна, 
В. Чубай, А. Широка.

Наукові ступені докторів наук 
отримали І. Фаріон (філологіч-
них) та О. Височан (економічних), 
кандидатів технічних наук — 
А. Андрухів, С. Федушко, О. Мар-
ковець, кандидатів політичних наук 
— І. Червінка й Т. Бессараб. 

Інститут хімії — серед 
найкращих

Про стан і перспективи роз-
витку ІХХТ розповів директор 
інституту Володимир Скорохо-
да. Серед позитивів — кафед-
ри органічної хімії та хімічної 
технології переробки пластмас 
належать до десятки найкращих 
в університеті; омолодження 
науково-педагогічних кадрів 
(пенсіонерів в ІХХТ усього 28%); 
доктори наук на всіх кафедрах; 
методичне забезпечення під-
ручниками та посібниками, осу-
часнення матеріально-технічної 
бази. Конкурс на напрям „фарма-
ція“ — серед  найвищих в універ-
ситеті. В ІХХТ діють три спеці-
алізовані Вчені ради для захисту 
докторських, виходять два фахо-
ві видання. Валерій Дудикевич, 
який очолив комісію з вивчення 
роботи інституту, відзначив по-
зитивні тенденції в міжнародній 
співпраці та оновленні матері-
ально-технічної бази. 

На здобуття Державної 
премії

Вчена рада Інституту фізики на-
півпровідників ім. В. Лошкарьова 
НАН України висунула на здобуття 
Державної премії у галузі науки і 
техніки за 2016 рік роботу „Енерго-

ефективність світлодіодних освіт-
лювальних систем“, а також реко-
мендувала внести до авторського 
колективу цієї праці завідувача 
кафедри електронних приладів, 
професора Зенона Готру. Зокрема 
директор ІТРЕ І. Прудиус наголо-
сив на здобутках професора Готри 
у дослідженні та розробці нових 
органічних світловипромінюваних 
структур, аналізі сучасного стану 
розвитку та дослідженні перспек-
тивних електроструктур та інших 
відзнак у роботі з енергоефектив-
ності світлодіодних освітлюваль-
них систем. Вчена рада за резуль-
татами таємного голосування од-
ностайно підтримала кандидатуру 
професора Готри. 

Перспективи молодіжної 
політики

Про це Вченій раді доповів го-
лова комісії з цього питання Василь 
Козик. Доповідач зосередив увагу 
присутніх на основних заходах, які 
активно проводять у Політехніці ко-
лективи Народного дому „Просвіта“ 
та студентське самоврядування. 

Студентка ІЕСК Анастасія Ва-
карчук при обговоренні питання 
молодіжної політики зосередилася 
на проблемах ідеологічного вихо-
вання, а голова Ради молодих Вче-
них Олександр Березко повідомив 
про створення наукового товари-
ства молодих вчених та студентів 
в університеті. У ньому братимуть 
участь студенти, аспіранти, молоді 

вчені до 35-ти і доктори до 40-ка 
років. Проект положення очікує 
затвердження конференції тру-
дового колективу. О. Березко ви-
словив сподівання на перспекти-
ви у матеріальному забезпеченні 
молодих вчених, покладаючись 
на тимчасове положення про 
рейтингування випускових ка-
федр (про це згодом розповіла 
голова комісії з напрацювання 
положення, завідувач кафедри 
зовнішньоекономічної та мит-
ної діяльності Ольга Мельник) 
та на положення про матеріальне 
заохочення науково-педагогіч-
них, педагогічних і наукових та 
інженерних працівників і докто-
рантів Львівської політехніки (із 

ним присутніх ознайомила началь-
ник НДЧ Лілія Жук). 

Пропозиція до 
нагородження

Колектив ІМФН заручився під-
тримкою Вченої ради про відзна-
чення заслуг перед університетом 
доктора Honoris causa 2009 року 
Львівської політехніки, академіка 
НАН професора Володимира Ма-
карова, який співпрацює з Політех-
нікою 45 років. За його участі були 
організовані міжнародні конферен-
ції у стінах університету, захищено 
п’ять докторських і дванадцять кан-
дидатських робіт. За сприяння вче-
ного на кафедрі вищої математики 
розвинувся новий науковий напрям, 
визнаний не лише в У країні. 

Нові спеціальності
Невдовзі абітурієнти Політех-

ніки матимуть нагоду вступати на 
нові спеціальності, адже Вчена рада 
підтримала пропозицію розпочати 
процес їхніх ліцензувань. 

Спеціальність „соціальне забез-
печення“ має шанс з’явитися в ІГСН 
(наразі таких фахівців готують у чо-
тирьох вишах України). Ще дві спе-
ціальності будуть в ІТРЕ. Це біоме-
дична інженерія й авіоніка. Останніх 
фахівців готують в авіаційних вишах 
Харкова і Києва, а тепер є потреба 
авіоністів у Західному регіоні. 

Ірина МАРТИН

з головної зали

Відзнаки, здобутки і перспективи
m Закінчення. Початок на 3 с.
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кафедра

Енергетика — напрям перспективний 
Кафедра теплотехніки, теплових і атомних елек-

тростанцій ІЕСК за новою освітньою програмою 
готуватиме спеціалістів за двома спеціальностями: 
„теплоенергетика“ і „атомні електричні станції“. 
Якщо з першої спеціальності тут уже діє потужна 
наукова школа, то з другої ще провадять наукові 
пошуки.

— Займаємося не тіль-
ки науковою роботою, а 
й інженерною, — гово-
рить очільник кафедри 
професор Йосиф Мисак. 
— Чіткої грані між ними 
практично нема, бо добра 
інженерна робота ство-
рена саме на основі тео-
ретичної бази і наукової 
роботи. Активно працю-
ємо над бюджетними те-
мами, які передбачають 
підвищення ефектив-
ності роботи теплових 
електричних станцій, зо-
крема потужних котель-
них агрегатів за рахунок 
впровадження нових 
розробок кафедри. Маємо 
напрацювання з ефектив-
ного використання тепла 
промислово-побутових 
підприємств, будинків, 
транспорту, централізо-
ваних і децентралізова-
них систем. 

Стосовно теплових 
електричних станцій, то 
Україна тут не на висоті, 
адже всі вони вже відпра-
цювали свій технічний 
ресурс на 85 відсотків, а 
коштів для будівництва 
сучасних екологічних 
енергоблоків нема (енер-
гоблок 300 Мвт коштує 
близько пів мільйона до-
ларів, а із сірко- та азо-
тоочистками — вдвічі 
більше). До того ж, час 
від часу виникає пробле-
ма з використанням не-
проектного вугілля. До 
прикладу, Бурштинська 
електростанція працює 
на вугіллі Львівсько-Во-
линського басейну, яке 
сьогодні не дуже якісне 
і його хронічно бракує. 
Доводиться замінювати 

це вугілля іншим, яке, 
окрім того, що енерге-
тичними властивостями 
взагалі їй не підходить, 
ще й створює колосальні 
збитки для виробництва. 
Науковці кафедри спіль-
но з колегами кафедри 
автоматизації теплових 
та хімічних процесів 
досліджують, як у такій 
ситуації працювати най-
більш ефективно, еконо-
мічно та екологічно, от-
римувати максимальну 
електричну потужність, 
зберегти надійність і еко-
номічність роботи устат-
кування. До слова, їм вда-
ється успішно вирішува-
ти ці проблеми за рахунок 
впровадження власних 
наукових досліджень, які 
в гривневому еквіваленті 
дають десятки мільйонів 
економії палива в рік. 

— Наукові досліджен-
ня проводимо спільно з 
інженерами електростан-
цій, з якими підписано 
договори, — розповідає 
мій співрозмовник. — 
Долучаємо до наукової 
роботи й студентів стар-
ших курсів, а також аспі-
рантів. Вони отримують 
практичні навички й ро-
зуміння, що в науці, ок-
рім навчання упродовж 
життя, необхідно мати 
відповідні публікації, 
патенти, підручники і 
монографії. Добре розу-
міємо, що робити великі 
проекти можна лише з 
надійними союзниками. 
Ними для нас є кафедри 
автоматизації теплових 
та хімічних процесів і 
електричних станцій з 
нашого інституту, а та-

кож прикладної фізики і 
наноматеріалознавства 
ІМФН.

— Через анексію Криму 
Вам довелося взяти на себе 
підготовку фахівців з атом-
ної енергетики, а ще ж ма-
єте подбати про потужну 
когорту наукових кадрів….

— Справді, таких фа-
хівців готували у Севас-
тополі, готують також у 
Києві й Одесі. Коли Крим 
загарбали наші сусіди, ця 
місія випала нам. Своїм 
досвідом з нашими те-
плоенергетиками ділять-
ся науковці Київського і 
Одеського політехнічних 
інститутів. Про створен-
ня у нас потужної кафед-
ри дбає ректор професор 
Юрій Бобало. Всі ми добре 
розуміємо, що для Украї-
ни, яка виробляє близько 
50 відсотків електричної 
енергії на атомних елек-
тростанціях, важливо 
мати свої висококваліфі-
ковані інженерні кадри. 
Допомагають нам і НАЕК 
„Енергоатом“, і Міненер-
говугілля. Нещодавно до 
нас надійшла пропозиція 
з Туреччини (її озвучив 
посол України в Туреч-
чині) з проханням готу-
вати для них інженерні 
кадри з атомної енерге-
тики (раніше це роби-
ла Росія). Ми готові не 
лише готувати фахівців 
вже з нового навчально-
го року, а й допомогти 
туркам у підготуванні 

матеріально-технічної 
бази і навіть брати участь 
у будівництві та експлуа-
тації атомних енергобло-
ків. Потужно працюємо з 
ПАТ „ЛьвівОРГРЕС“, двічі 
на рік до нас приїжджа-
ють представники НАЕК 
„Енергоатома“, директо-
ри Рівненської, Хмель-
ницької, Південноукра-
їнської та Запорізької 
атомних електростанцій, 
проводять семінари, три-
мають на контролі під-
готовку кадрів. Маємо 
угоди про співпрацю з                              
ЛМКП „Львівтеплоенер-
го“, ПАТ ДТЕК „Захід- 
енерго“, котре, до речі, 
платить стипендії магі-
страм, а потім забезпечує 
їх роботою. Аналогічно 
роблять і представники 
атомної енергетики. На-
вчальний процес забезпе-
чуємо своїми посібниками 
і підручниками. Вже прак-
тично готовий перший в 
Україні підручник з „Ре-
монту та монтажу турбін 
ТЕС і АЕС“. З нової спеці-
альності якісь конкретні 
наукові дослідження ще 
не проводимо, але певні 
напрацювання вже є.

Нині співробітники ка-
федри працюють над ство-
ренням лабораторії дослі-
дження ядерних реакторів 
з відповідними імітатора-
ми, на яких студенти про-
водитимуть лабораторні 
роботи. Допомагає їй у 
цьому НАЕК „Енерго-                                                           
атом“. Навчаючи студен-
тів, паралельно вчаться 
й самі. Набираються дос-
віду й за кордоном, ма-
ють велике сподівання на 
співпрацю з Міжнарод-
ним агентством з атомної 
енергетики, допомагають 
державі підвищити ефек-
тивність роботи ТЕС і дба-
ють про розробку нових 
технологій.

Катерина ГРЕЧИН
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студентська наука

Змагалися майбутні електроніки

У Львівській політехніці відбулася підсумкова конференція Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових розробок у галузі елек-

троніки. Свої роботи представили 25 студентів із вишів Києва, Харко-
ва, Одеси, Херсона, Сум, Запоріжжя, Житомира, Львова.

Як розповів заступник голови 
комісії, декан повної вищої освіти       
професор ІТРЕ Сергій Убізський, се-
ред фінальних робіт були досить-та-
ки цікаві. Саме тому комісія виріши-
ла відзначити найкращі роботи з 
біомедичної електроніки, мікро- й 
наноелектроніки, за інноваційність 
та оригінальність дослідження, 
технічну реалізацію, теоретичне 
дослідження, високий рівень теоре-
тичного обґрунтування проблеми, 
експериментальне дослідження, ро-
боту, що має значення для оборони і 
безпеки. До слова, серед відзначених 
— багато дівчат. Усі учасники отри-
мали сертифікати, а також подарун-
ки від кафедри електронних приладів 

для бібліотек своїх вишів — чотири-
томне видання „Мікроелектронні 
сенсори фізичних величин“. 

А переможцями конкурсу стали: 
Андрій Лужевський та Олександр 

Пацьоров із Національного авіацій-
ного університету, які представили 
колективну роботу і здобули диплом 
першого ступеня; Василь Греб із 
Львівської політехніки й Ігор Коло-
мієць із Сумського держуніверситету 
нагороджені дипломами другого сту-
пеня; Ілля Шмук (Сумський держуні-
верситет), Антон Попадюк (Харків-
ський національний університет ра-
діоелектроніки), Дмитро Захарченко 
(Київська політехніка), Володимир 
Бородайкевич (Чернівецький універ-
ситет) вибороли третє місце. 

— Хочеться відзначити роботу 
переможців. Студенти представили 
технічну розробку засобу для нав-
чання і читання шрифтом Брайля. 
Це цілий проект, спрямований на 
допомогу людям із вадами зору, — 
резюмує професор Убізський.

Ірина МАРТИН

круглий стіл

Як готувати сучасного інженера-педагога
Якою має бути підготовка педа-

гога професійної освіти, аби 
він відповідав вимогам сучасно-
го світу, міг якісно працювати 
і готувати висококваліфікова-
них фахівців? Про це говорили 
у Політехніці 24 березня під час 
круглого столу „Проблеми підго-
товки педагогів для професійної 
освіти: теорія і практика“

— Із появою у структурі Політех-
ніки Інституту права та психології 
(ІНПП), зокрема кафедри педагогі-
ки та соціального управління (ПСУ) 
із висококваліфікованими кадра-
ми маємо серйозний потенціал для 
підготовки педагогів, і було б дивно, 
якби ми не робили кроки до поєднан-
ня педагогіки і професіоналізації, 
— такими словами відкрив зустріч 
проректор Юрій Рашкевич.

Захід зібрав науковців, представ-
ників закладів профосвіти, органів 
місцевої влади. Організували його 
МОН, департамент освіти і науки 
ЛОДА, Львівська політехніка, зокрема 
ІНПП, та чи не основним промотором 

була кафедра ПСУ. Присутніх привітав 
директор інституту Володимир Ор-
тинський, а модерував зустріч завіду-
вач кафедри ПСУ Юрій Козловський.

Питання підготовки педагогіч-
них кадрів для професійної школи 
має багато аспектів. Актуальни-
ми є розробка відповідної норма-
тивно-законодавчої бази (нині на 
доопрацюванні проект ЗУ „Про 
освіту“, очікує розгляду — „Про 
професійну освіту“), необхідність 
модернізувати підготовку такого 

педагога, якого називаємо інжене-
ром-педагогом або інженером проф-   
навчання. Його фаховість має різні 
складові — інженерну, педагогіч-
ну, методичну, — адже він повинен 
знати теорію, техніку й технології, 
методики викладання, мати прак-
тичні навички й бути готовим до 
наукової, інноваційної діяльності, 
а водночас — уміти передати свої 
знання й уміння учням. Важливою 
його якістю і запорукою успішності 
в сучасних ринкових умовах є про-
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фесійна мобільність, тобто гнучке 
мислення, вміння швидко реагувати 
й адаптовуватися до змін в освітній, 
технологічній галузях, на ринку пра-
ці, пояснює професор кафедри ПСУ 
Лілія Сушенцева.

Функції педагога профосвіти — 
водночас і викладача спеціальних 
дисциплін, і майстра виробничого 
навчання — ґрунтуються на тех-
нічних знаннях і вміннях у певній 
професійній галузі. І їх може забез-
печити саме технічний виш, тоді як у 
педагогічних, як свідчить аналіз, до-
мінують психолого-педагогічні дис-

ципліни. Відтак серед пропозицій, 
які озвучила Лілія Леонідівна та її 
колеги: започаткування на базі Полі-
техніки програм підготовки бакалав-
рів і магістрів зі спеціальності „Про-
фесійна освіта (за спеціалізаціями)“ 
і, можливо, програм перепідготовки 
й підвищення кваліфікації, створен-
ня навчально-наукового комплексу, 
тісніша співпраця з ПТНЗ (зокрема 
інтеграція навчальних планів), на-
дання найкращим випускникам ПТНЗ 
певних пільг (як-от додаткові бази) 
при вступі на згадану спеціальність. 
Це дозволило б заповнити брак май-

стрів виробничого навчання, яких, за 
словами Романа Вороняка (ЛОДА), 
через 5 років узагалі може не бути 
(сьогодні мало не чверть — пенсій-
ного віку, а молодь йде сюди неохо-
че). Нині, зокрема в нашій області 
створені навчально-практичні цен-
три (деревообробний, сільськогоспо-
дарський, машинобудівний), у планах 
— й інші, також укрупнення закладів 
профосвіти, моніторинг ринку пра-
ці області тощо. За результатами зу-
стрічі її учасники напрацювали низку 
рекомендацій.

Ірина ШУТКА

анотація від автора

Багатоквартирне житло: тенденції еволюції
Так називається наукове видання доктора архітектури, доцента 

кафедри архітектурного проектування і декана базової освіти 
Інституту архітектури Ігоря Гнеся, яке вийшло друком у Видавництві 
Львівської політехніки 2013 року. Торік у конкурсі найкращих моно-
графій, підручників та навчальних посібників університету ця книжка 
зайняла перше місце у номінації „Найкраща монографія“. 

— Ігоре Петровичу, Ваша книжка 
дуже об’ємна, гарно оформлена, має ба-
гато світлин, креслень. Скільки часу 
Ви працювали над нею?

— Загалом матеріал про досвід 
зарубіжного житла збирав майже 10 
років, а писав її півтора року. Моно-
графія, яка містить 2500 кольорових 
ілюстрацій і має 650 сторінок, — 
лише перша частина із задуманого. 
У ній зібрано натурні обстеження, 
висвітлено досвід сучасного зару-
біжного житлового будівництва на 
прикладах об’єктів Берліна, Братис-
лави, Варшави, Відня, Інсбрука, Пра-
ги, інших міст Європи, де вдалося 
побувати. Найбільше таких об’єктів 
зібрав у Відні, де неодноразово бував 
на стажуванні у Віденському техніч-
ному університеті, з яким Інститут 
архітектури співпрацює вже понад 20 
років. Я тоді з фотоапаратом надовго 
„пропадав“ у їхніх житлових кварта-
лах, адже це місто, де народилося ба-
гато архітектурних стилів, є лідером 
у сфері житлового будівництва. Тек-
сту в монографії відносно не багато, 
бо для архітектора важливо побачи-
ти, про що йде мова. 

— Яке завдання ставили, працюю-
чи над монографією?

— Найперше, щоб вона не була 
лише черговою „галочкою“ перед за-
хистом докторської дисертації, а стала 
помічною студентам і практикуючим 

архітекторам. Мрію, щоб у Львові й 
Україні була гарна житлова архітек-
тура, адже вона дуже впливає на сус-
пільство. Черчіль свого часу сказав, що 
спочатку ми будуємо житло, а потім те 
житло формує нас, тож хочеться, щоб 
житло формувало нас розумно. 

— Студенти користуються Ва-
шою монографією?

— Для третьокурсників, які пра-
цюють над курсовим проектом жит-
лового будинку середньої поверхо-
вості, ця книжка стала своєрідним 
посібником. Її купують у книгарнях, 
замовляють із інших міст України. 
Особливо нею користуються львів’я-
ни. До слова, те, що будують у Льво-
ві, є набагато привабливіше, цікаві-
ше, ніж у Києві, Дніпропетровську, 
Харкові. Там всі захоплені висотка-
ми, а львів’яни віддають перевагу 
невисокому житлу. У Львові, до речі, 
донині найкомфортнішим житлом 
вважаються вілли і багатоквартирні 
3 — 4 поверхові будинки кінця XIX 
— початку XX століть, збудовані до 
Першої світової війни.

— Ваша монографія удостоєна ще 
одної нагороди…

— Так, 2015 року вона була удо-
стоєна обласної премії імені Івана 
Левинського в галузі культури, літе-
ратури, мистецтва, журналістики та 
архітектури у номінації „Архітекту-
ра“. Хоча такі премії дають зазвичай 

за збудовані об’єкти, її дали за моно-
графію, яка підказує проектантам, як 
поліпшити якість львівського житла. 
Цікаво, що в нашому університеті 
вперше монографія з архітектури 
випередила хіміків, фізиків, еконо-
містів та інших. Книжка — не з деше-
вих, але університет пішов мені на-
зустріч, профінансувавши її випуск. 

— Плануєте продовжити цю 
тему?

— Маю звичку: потрапивши в 
інше місто, обов’язково відвідувати з 
фотоапаратом житлові квартали, бо 
там можна почерпнути багато ціка-
вої інформації їхньої еволюції. Тому 
у другій частині монографії планую 
подати вітчизняний досвід житло-
вого багатоквартирного житла. Але 
це — у перспективі, бо я — практи-
куючий архітектор і маю дуже багато 
проектної роботи. Тим більше, що у 
Львові — бум житлового будівниц-
тва, тож є гарна нагода втілити свої 
ідеї і напрацювання в реальні жит-
лові об’єкти. 

Катерина ГРЕЧИН
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тим, хто змагався (зібралось 5 ко-
манд) це, зрештою, було на руку — 
менше конкурентів. Учасники мали 
розробити робочий прототип із біз-
нес-моделлю та підготувати презен-
тацію проекту на тему device mesh, 
що охоплює різні девайси (з’єднані 
з інтернетом мобільні пристрої, 
побутові прилади, як кавоварка чи 
охоронна система, датчики моніто-
рингу стану довкілля), які допомага-
ють людям взаємодіяти, вирішувати 
певні соціальні, урядові чи бізнесові 
задачі. Цей напрям — у топ-10 тех-
нологічних трендів 2016 року від 
аналітичної компанії Gartner.

— Тема — трендова у світі. Ми 
хочемо, щоб Політехніка йшла в 
ногу з потребами ІТ-галузі, — і на-
магаємось тримати студентів у курсі 
всіх новинок. Тому такий хакатон є 
дуже важливий — і для університету, 
і для учасників, і для організаторів. 
Річний приріст ІТ-галузі в середньо-
му становить 20%, тому є потреба у 
фахівцях: нам важливо готувати їх 
добре, а роботодавцю, очевидно, 
приймати готового фахівця, якого 
не треба переучувати, — зазначає 
доцент кафедри КСА Юрій Яцук.

Марафон можна було бігти нон-
стоп: учасники за бажанням могли 
залишатись і працювати вночі. Як 

жартували організатори: „місто заси-
нає, прокидаються…“. Зрештою, ка-
жуть, студентів доводилось мало не 
виганяти, щоб вони відпочили. Все 
одно ті навряд чи могли не думати 
про проект, а він, за завданням, мав 
бути інноваційним, обґрунтованим 
з бізнесової точки зору, пропонува-
ти вирішення конкретної проблеми, 
мати завершений прототип, хорошу 
презентацію і таку ж команду. Вреш-
ті, поважному журі — представни-
кам SoftServe, Eleks, Львівського 
ІТ-кластера, УКУ й Політехніки (Зе-
новій Верес) — презентували різні 
ідеї: як завдяки новим технологіям 
перевести основну частину навчання 
у Віртуальне навчальне середовище; 
мобільний додаток, який дозволив би 
студентові без посередників і довгих 
черг через хмарний сервіс замовити 
роздрук потрібних файлів, з допо-
могою QR-коду забрати аркуші, а 
послугу оплатити дистанційно; або 
ж додаток для інтеграції фітнес-бра-
слета і вашої фонотеки, який під час 
заняття спортом добиратиме трек 
відповідно до зміни ритму вашого 
серцебиття.

Та першою прийшла команда 
hard.code — Євгеній Валл і Віктор 
Сурков з ІКТА Політехніки, Владис-
лав Величко з УКУ й Іван Сахман із 
ЛНУ ім. І. Франка. Хлопці запро-
понували пристрій LifeWire для 

мотоциклістів, який, комунікуючи 
з іншими девайсами, може миттєво 
викликати швидку у критичній ситу-
ації на дорозі. Віктор — мотоцикліст 
і добре знає про цю проблему: через 
несвоєчасне надання меддопомоги 
гине чимало байкерів. Євгеній пояс-
нює, як діє пристрій:

— Коли ви падаєте з мотоцикла, 
спеціальний шнурок, прикріплений 
до мотоцикла і брелка (він малень-
кий, його зручно носити, скажімо, на 
поясі), відривається — зникає кон-
такт, і модуль, що є на мотоциклі, 
посилає по блютузу сигнал на теле-
фон, який у свою чергу відправляє 
повідомлення на заздалегідь вказані 
номери — ваше ім’я, номер страхов-
ки, геолокація (телефон має датчик). 
Кінцевий результат вийшов досить 
хороший і конкурентоспроможний: 
ми змогли зробити робочий про-
тотип, який, як було видно на пре-
зентації, справно працює (викликав 
швидку за 3 с). Пристрій надійний, 
зручний у користуванні, дешевий. 
У майбутньому, ми думаємо, такий 
шнурок буде, як пасок безпеки.

На хакатонах студенти пробують 
зробити „щось“ фактично на пере-
довій межі у світі технологій, набу-
вають досвіду, налагоджують кон-
такти, формують команду, з якою, 
цілком можливо, зможуть довести 
свій технологічний напівфабрикат 

до готовності.
Учасники SpinOffHack от-

римали сертифікати з рук ди-
ректора ІКТА професора Ми-
коли Микийчука. Трійці лі-
дерів дісталось право місяць 
безплатно працювати в ко-
воркінгах Betaplace і Startup 
Depot. Переможці згодом 
зможуть у Дніпропетровську 
представити свій проект по-
тенційним інвесторам. Реш-
ті ж не варто розслаблятись: 
у квітні стартує менторська 
програма для стартапів на 
ранній стадії Lviv Startup 
School, у червні відбудеться 
хакатон AngelHack, який від-
криває найкращим програ-
містам шлях на Global Demo 
Day у Каліфорнії.

Ірина ШУТКА

хакатон

„Місто засинає,                   
прокидаються… програмісти“

m Закінчення. Початок на 5 с.
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„Мова — це відповідальність                   
за свій народ“
Про життя наукове і не 

тільки розмовляємо 
із завідувачкою кафедри 
перекладознавства та кон-
трастивної лінгвістики 
ім. Григорія Кочура ЛНУ 
ім. І. Франка, засновником 
англомовної Шевченкіа-
ни, дослідницею теоретич-
них проблем перекладу, 
історії та лінгвостилістич-
ної специфіки входження 
українського художнього Слова до англомовного 
світу, кавалером ордена княгині Ольги Роксоланою 
Зорівчак. 

— У Вашому здобут-                                          
ку  — понад 900 праць з пере-
кладознавства, контрастив-
ної лінгвістики та англіс-
тики у різних виданнях. Це 
результат особливого напру-
ження чи просто результат 
щоденної наукової праці?

— Їх у мене значно 
більше — десь близько 
1200. Я звикла жити без 
вихідних.

— Ліна Костенко ге-
ніально сказала: „Народи 
помирають не від інфарк-
ту. Спочатку їм відбира-
ють мову“. Як Ви вважаєте, 
Україна вже не зазнає спроб 
знищення, зневаження укра-
їнської мови?

— Проблема мови на-
стільки делікатна, що то 
дуже складне питання. На 
Заході з’явилася теорія так 
званої мовної справедли-
вості, за якою глобалізо-
ваний світ заслуговує на 
одну мову — англійську. 
Наші науковці чомусь 
навіть не суперечать цій 
теорії — такій жахливій, 
вбивчій для будь-якої 
національної гідності. 
По-друге, в нас виникла 
нова проблема, коли ми 
з’ясували: частина наших 
патріотів є двомовна, а 
частина обмежується ви-
гуками „ганьба“ — і вони 
українці. Багато хто, аби 

не воювати, їдуть до Поль-
щі, беруть довідки — аби 
тільки не захищати Украї-
ну на сході.

— Як сприймають в ан-
гломовному світі українську 
літературу?

— Назагал — сприйма-
ють! Але твори святих на-
шої нації дуже непросто 
віднайти. Хоча остання 
війна спричинила певні 
зацікавлення культурою 
України, зокрема поезі-
єю Тараса Шевченка, Іва-
на Франка, Лесі Українки. 
На жаль, не розповсюджу-
ється поезія Василя Симо-
ненка, Василя Стуса, які 
теж заслуговують на ши-
роке визнання.

— Як Ви відповіли б на 
запитання студентів: „Що 
таке духовність?“? 

— Це щось глибше і 
постійніше, що повинно 
бути в кожній людині. Але 
прагматичний світ дуже 
багатьох позбавляє цього.

— Це добре, що нинішній 
світ глобалізується?

— То дуже небезпечна 
річ. Втрачається головне 
— національне, людське 
обличчя. Цей процес іде і, 
може, він незворотній. А 
може, щось його зупинить. 
Поляки, чехи якось проти-
стоять, прагнуть заявити 
світові про себе. 

— За Томасом Ман-
ном: „мова — людсь-
ка відповідальність за 
свій народ, за збереження 
його індивідуальних рис 
перед лицем людства“. 
Нам, українцям, вдасть-
ся зберегти свої націо-                                                                                                    
нальні риси?

— На це питання дуже 
важко відповісти. Але я 
вірю, що глибинка народна 
ці риси збереже. А ось чи так 
звана верхівка, яка миготить 
по телевізору, — не відомо. 
Та й чи вона   їх мала?

— Як пройнявся украї-      
ністикою Вільям Ричард 
Морфілл, який став пер-
шим україністом англо-
мовного світу?

— Ще коли він на-
вчався у середній школі, 
вчитель подарував йому 
підручник з російської 
мови. Він зацікавився бу-
квально кирилицею. По-
тім став адептом росій-
ської мови, поширивши 
згодом свої зацікавлення 
на інші — слов’янські. Із 
здивуванням відкрив для 
себе українську — рівень 
культури, фольклору. 
Але зрозумів, що вона не 
має жодних прав. Почав 
її глибше вивчати. Є в 
нього окремі книжки про 
слов’янську літературу, 
де значне місце відведе-
не Україні.

— Ви — засновник ан-
гломовної Шевченкіани 
як окремої галузі. Довгий 
шлях був до того?

— У фундаментальній 
бібліотеці університету я 
знайшла прізвище Андрія 
Гончаренка. Зацікавилась. 
Дізналася дещо. Зокре-
ма, про перший переклад 
Шевченка англійською. І 
виступила на конференції 
у музеї Шевченка в Києві. 
Там був присутній Федір 
Сарана, який мене й за-

просив до праці над Шев-
ченком. І я занурилася в 
Шевченкіану. Було дуже 
складно, декого не можна 
було згадувати. І це все 
створювало дуже цікаву 
атмосферу для досліджень. 
При захисті кандидатської 
мала неприємність, що пи-
сала про Меннінга, ще де-
кого, без кого не уявляла 
собі англійської Шевченкі-
ани. А вже тепер у шести-
томній Шевченківській 
енциклопедії англомовна 
Шевченкіана представле-
на досить достойно.

— Що привело до Шев-
ченка Віру Річ — англій-
ську поетесу, літерату-
рознавця, перекладача, 
журналіста?

— Дуже багато спіл-
кувались ми з нею. Любов 
привела її до Шевчен-
ка. Не дивуйтеся. Вона 
була закохана в українця. 
І зрозуміло, що до того 
стежка—українська мова. 
Покинула Оксфорд, пере-
йшла до Лондона і почала 
вивчати українську. Пер-
ший її переклад — надзви-
чайно складний пролог до 
поеми Франка „Мойсей“. 
Переклала згодом 51 укра-
їнського автора… Була лю-
диною абсолютно непраг-
матичною. Була англійкою 
— в благородному розу-
мінні цього слова. Мала 
велике задоволення приїж-
джати до мене на кафедру. 
Ганна Косів присвятила, 
власне, свою дисертацію 
творчості Віри Річ…

— Чи діждемося Ва-
шингтона?

— Ну, Шевченко ві-
рив, що діждемося.

— А Ви?
— Хочеться вірити, що 

знайдеться така людина. 

Спілкувався 
Богдан ЗАЛІЗНЯК
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славетні політехніки

Винахідник водневої бомби        
родом зі Львова

Нещодавно світові 
засоби масової інформа-
ції блискавкою облетіла 
звістка про те, що Пів-
нічна Корея успішно ви-
пробувала водневу бомбу. 
Складається враження, що 
на сьогодні тільки Украї-
на, єдина з-поміж усіх 
держав світу, добровільно 
відмовилася від ядерного 
арсеналу. Однак, не зосе-
реджуючись на моральних 
аспектах, мусимо визнати 
незаперечним те, що на-
явність саме такої потуж-
ної зброї — найвагоміший 
стримуючий чинник, який 
не дозволяє розв’язувати 
широкомасштабні війни 
новим агресорам із хво-
робливими амбіціями. 

Після того, як у                                                                     
1949 році Радянський 
Союз продемонстрував 
усьому світові, що він 
також володіє ядерною 
зброєю, президент США 
Трумен дав зелене світло 
на новий проект із розроб-
ки надпотужної бомби, ві-
домий як „Super“. Очолив 
цей проект американський 
фізик Едвард Теллер. Його 
основна ідея полягала в 

тому, що висока тем-
пература в епіцентрі 
вибуху ядерної бом-
би запалить водневе 
паливо, яке створить 
виділення величезної 
енергії від термоя-
дерної реакції. Але 
Теллер не знав, як за-
палити водневе пали-
во. Данський філософ 
Серен К’єркегор спра-
ведливо зауважив, що 
„диявол ховається у 
деталях“. Над вирі-
шенням цієї „деталі“ 
у Лос-Аламоській ла-
бораторії працювали 
найкращі фахівці з фі-
зики, хімії, математи-
ки та інженерії. У чи-
тача може виникнути 

природне запитання: „До 
чого тут математики?“. 
Річ у тім, що провести се-
рію експериментів із ядер-
ним вибухом це далеко не 
те саме, що увімкнути і 
вимкнути скільки завгод-
но разів вимірювальний 
пристрій у лабораторії. 
Все має бути теоретично 
прораховано до найдріб-
ніших деталей.

Сьогодні мало хто се-
ред політехніків знає, що 
вирішив проблему зай-                                     
мання водневого палива, 
попередньо довівши по-
милковість усіх припу-
щень Теллера, львів’янин, 
випускник математичного 
відділу Загального відді-
лення Львівської полі-
техніки Станіслав Улям 
(Stanislav Ulam). Доречно 
згадати, що після успіш-
ного складання іспиту на 
ступінь магістра восени 
1932 р., до якого Станіс-
лав готувався впродовж 
кількох місяців, він уже 
1933 р. захистив доктор-
ську дисертацію. Улям 
був першим, кому при-
своїли ступінь доктора 
на Загальному відділенні. 

Це був єдиний факультет 
Політехніки, на якому 
мали право присвоювати 
ступінь доктора філосо-
фії (на всіх решта — лише 
ступені доктора інжене-
рії). Винуватець церемо-
нії захисту, яка відбува-
лась надзвичайно урочи-
сто у актовій залі (тоді її 
називали Аулою), був у бі-
лій краватці і рукавичках.

Та повернемося до ви-
находу нашого випускни-
ка. Знайдене ним рішення 
відоме як „радіаційний 
вибух“. Ідея була така: 
радіоактивний матеріал 
було закладено в одному 
кінці металевого цилін-
дра, а водневе паливо — в 
іншому. Спалах від вибуху 
атомної бомби заповню-
вав циліндр достатньою 
кількістю радіаційної 
енергії, щоб стиснути і 
запалити водневе паливо, 

вивільняючи величезну 
енергію.

Витвір Теллера — 
Уляма пройшов успішні 
випробування у 1952 р. 
в Тихому океані. Вибух, 
у 700 разів потужніший 
від скинутої на Херосіму 
бомби, спопелив невели-
кий тихоокеанський ост-
рів. Саме Теллер і Улям 
є власниками патенту на 
водневу бомбу.

Вирішальний внесок у 
створення водневої бом-
би не єдине досягнення 
Станіслава Уляма в мате-
матиці, фізиці та інших 
галузях науки. Йому на-
лежить ідея, що в достат-
ньо складних (з огляду на 
величезну кількість мож-
ливих комбінаторних ва-
ріантів) задачах фактич-
на вибірка буває значно 
ефективніша, ніж розгляд 
усіх ланцюжків можливо-
стей. Джон фон Нейман і 
Станіслав Улям запропо-
нували розв’язувати такі 
задачі на основі комп’ю-
терного моделювання 
експерименту за допомо-
гою випадкової вибірки. 
Будучи засекреченою, 
їхня робота вимагала ко-
дового імені (Назва „Мон-
те-Карло“ — від казино 
Монте-Карло в Монако). 

Про Уляма як серйоз-

ного математика у нау-
ковому світі Американ-
ського континенту дізна-
лися після опублікування                                                        
1933 року спільної з Каро-
лем Борсуком теореми (те-
орема Борсука — Уляма). З 
неї, зокрема, випливає, що 
у будь-який момент часу 
на поверхні Землі завжди 
можна знайти дві діаме-
трально протилежні точки 
з однаковими температу-

SS  Станіслав Улям, Річард Фейнман та Джон фон Нейман
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рою повітря і атмосфер-
ним тиском. 

Після еміграції до США 
1938 р. наш випускник тіс-
но співпрацював з такими 
геніальними вченими, 
лауреатами Нобелівської 
премії, як Енріко Фермі 
(італійським фізиком, ві-
домим своїми роботами в 
ділянках ядерної, кванто-
вої і статистичної фізики) 
та Річардом Фейнманом 
(творцем квантової елек-
тродинаміки). Результа-
том співпраці Е. Фермі, 
Дж. Паста та С. Уляма 
стала, зокрема, стаття 
„Вивчення нелінійних за-
дач“. З автором теорії „Ве-
ликого Вибуху“ виник-
нення Всесвіту емігран-
том з України Георгієм 
Гамовим Улям працював 
над моделюванням задач 
військового характеру. 
З Дж. Евереттом Уляма 
пов’язувала багаторічна 
дружба, викладацька і на-
укова робота. Стен Улям 
був близько знайомий і 
мав ряд спільних науко-
вих інтересів у галузі тео-        
рії випадкових процесів 
із „батьком кібернетики“ 
Норбертом Вінером. 

У 1960-х Уляма також 
залучили до розробки 
космічної технології та 
космічного корабля „Орі-
он“. Одразу після пере-
моги Джона Кеннеді на 
президентських виборах 
науковий радник нового 
президента запитав Уля-
ма: „Про які найважли-
віші наукові та техноло-
гічні проекти державної 
ваги президент повинен 
знати для того, щоб взяти 
їх до уваги?“. Улям відпо-
вів: „А як щодо польоту на 
Місяць?“. І кілька тижнів 
потому Кеннеді в інав-
гураційному зверненні 
поставив перед країною 
завдання — здійснити 
політ на Місяць через 10 
років. 

Уляму належать роз-
робки, які змінили всі 
уявлення астрофізики і 
розвитку Всесвіту з точ-

ки зору еволюції індиві-
дуальних зірок та утво-
рення кратних зірок. Він 
виступав перед членами 
Конгресу з питань кос-
мосу, зокрема з приводу 
організації NASA. Разом з 
Евереттом вони отримали 
патент на ідею космічно-
го корабля, який міг би 
перевозити тисячі людей. 
Імена видатних вчених, з 
якими Улям був особисто 
знайомий, виступав перед 
ними з доповідями, про-
сто вражають: Ейнштейн, 
Біркгоф, Харді, Вейль, 
Інфельд, Чандрасекхар та 
багато-багато інших. 

Про широту наукових 
пошуків можна судити з 
назв його книг: „Матема-
тика і логіка. Ретроспекти-
ва і перспектива“ (у спів-                                                                                       
авторстві з математиком 
Львівської школи, який 
також емігрував до США, 
Марком Кацом), „Не-
розв’язані математичні 
задачі“, „Наука, комп’ю-
тери, люди“, „Множини. 
Числа. Всесвіти“.

Для опису всіх сфер ак-
тивної діяльності цього 
вченого потрібний знач-
но більший обсяг статті, 
але не можемо тут не зга-
дати і того факту, що піс-
ля появи комп’ютера під 
назвою MANIAC, спільно 
з колегами С. Улям за-
програмував його на гру 
в шахи. Джанкарло Рота 
(професор Масачусет-
ського технологічного ін-
ституту) сказав про Уляма 
так: „Стен виконав дуже 
важливу роботу в цари-
нах, куди мало хто нава-
жувався навіть заходити, 
але він був упевнений, що 
буде перший, вільний від 
всякого страху, що хтось 
його випередить. Він 
часто хвалився тим, що 
йому щастить. Але дже-
релом успіху Уляма була 
безмежна інтелектуальна 
сміливість, яка дозволила 
йому чітко побачити ціка-
ві можливості у ситуаці-
ях, де інші бачили всього 
лише розмиті картинки… 

Саме він подарував нам 
ідеї, що носять відбиток 
глибини і елегантності, 
які збагачують наше жит-
тя і збагатять життя тих, 
хто прийде після нас“.

  .
Станіслав Улям наро-

дився 13 квітня 1909 р. у 
Львові. Якщо Ви будете 
проходити вулицею Ко-
стюшка, то обов’язково 
звернете увагу на ме-
моріальну таблицю на 
фасаді будинку №16, де 
вказано, що саме тут він 
провів дитячі та юнацькі 
роки. Його батько, Джо-
зеф Улям, львів’янин у 
третьому поколінні, був 
відомий адвокат, мати — 
Анна Ауербах (з родини 
промисловців) родом зі 
Стрия. Сім’я дотримува-
лася давніх єврейських 
традицій, дбала про осві-
ту дітей, їх всебічний роз-
виток та майбутнє.

З дитинства Станіслав 
захоплювався астроно-
мією. В десятирічному 
віці він прочитав книгу 
„Астрономія нерухомих 
зірок“ професора астро-
номії Львівського універ-
ситету Мартіна Ернста. 
До астрономії заохочува-
ла його й родина, зокрема 
рідний брат батька пода-
рував племіннику малий 
телескоп. 

Від 1919 р. С. Улям на-
вчався у гімназії №7 імені 
Тадеуша Костюшка. Своє 
майбутнє Станіслав уже 
тоді пов’язував з точними 
науками. В одинадцяти-
річному віці він завів зо-
шит, який підписав: „Ста-
ніслав Улям: астроном, 
фізик і математик“.

У 1919 – 1920 рр. львів-
ські газети навперебій на-
магалися популяризувати 
новітні теорії відносності 
Ейнштейна та психоаналі-
зу Фройда. Проводились 
публічні лекції, на яких 
висвітлювались основні 
положення цих теорій. 
Станіслав відвідав багато 
з них і, як згадував через 
багато років, „впіймав 

суть (теорії відносності) 
без граматики“. Ще до за-
кінчення в 1927 р. гімна-
зії юний Улям прослухав 
курси елементарної логі-

ки, історії та філософії у 
Львівському університе-
ті (всі ці предмети читав 
професор Завірський), чи-
тав книги Г. Штайнгауза 
„Що є і що не є математи-
ка“, С. Серпінського „Тео-
рія множин“, А. Пуанкаре 
„Наука і гіпотеза“ та ін-
ших. Через багато років 
колишній кумир і настав-
ник Уляма Г. Штайнгауз 
назве його „людиною, яка 
найкраще в світі ставить 
задачі“.

1927 року у Львові про-
ходив Конгрес польських 
математиків, на який за-
прошували гостей із різ-
них країн. Неймовірним 
розчаруванням Станіслава 
було те, що через випускні 
іспити у гімназії він не зміг 
відвідати лекцію молодого 
професора — математи-
ка зі Сполучених Штатів 
Америки Джона фон Ной- 
мана — творця (крім бага-
то іншого) першої елек-
тронної обчислювальної 
машини. Але доля все ж 
звела цих великих учених і 
вони тісно співпрацювали 
і навіть дружили. 

Григорій ПОНЕДІЛОК,
доцент кафедри                               

прикладної фізики та 
наноматеріалознавства;

Ольга РИБИЦЬКА, 
доцент кафедри                                  

вищої математики
Львівської політехніки
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коротко
У Національному музеї-мемо-

ріалі „Тюрма на Лонцького“ 25 
березня відбувся поминаль-
ний захід до роковин смерті 
отця Омеляна Ковча, який у 
роки нацистської окупації по-
трапив до слідчого ізолятора 
гестапо за порятунок євреїв і 
загинув у таборі смерті Май-
данек. Під час меморіального 
заходу у „Тюрмі на Лонцького“ 
громадські діячі й активісти 
запалили лампади й поклали 
квіти до хреста на подвір’ї 
колишньої в’язниці. Священик 
церкви св. Ольги і Єлизавети 
о. Ігор відслужив панахиду за 
о. Омеляном Ковчем й іншими 
жертвами тоталітарних режи-
мів. Також відбувся перегляд 
документального фільму „Парох 
Майданека“, а рідні о. Омеляна 
Ковча та охрещені ним миряни 
поділилися спогадами про цю 
особистість.

На Личаківському цвинтарі 23 
березня відбулося вшануван-
ня пам’яті видатного пись-
менника, політв’язня, право-
захисника, автора світового 
бестселера „Більмо“ Михайла 
Осадчого. Оксана Осадча, дру-
жина діяча, назвала цей захід 
„відродженням“ у нашій пам’яті 
того, хто повстав проти радян-
ського режиму, кинувши виклик 
системі своїми віршами, прозо-
вими творами, вчинками, за що 
поплатився роками тюремного 
ув’язнення і таборів. Ініціював 
вшанування великого українця 
лауреат Шевченківської премії, 
поет і прозаїк Ігор Калинець. 

Осередок Конгресу українців 
Канади провінції Маніто-
ба планує організувати 125 
проектів та заходів упродовж 
року, серед яких — історичні 
й мистецькі виставки, акаде-
мічні конференції, фестивалі. 
Зокрема, українська діаспора 
влаштує змагання за найкра-
ще оформлення номерів для 
автомобілів, які б ознаменували 
відзначення 125-річчя перших 
поселень українців у Канаді. 
Цього року канадська провінція 
Саскачеван, в якій проживає 
близько 130 тисяч українців, 
проголосила 2016 рік роком 
місцевих українців. 

За матеріалами інформагенцій

авторський проект

Унікальні видання,               
які має прочитати кожен

У межах авторського проекту Ірини Фаріон „Від книги до мети“ 21 
березня відбулася зустріч із видатними українськими науковцями та 

презентація мовно-історичних книг видавництва „КЛІО“. Поцінову-
вачі цього проекту мали нагоду поспілкуватися з директором Інституту 
української мови НАНУ Павлом Гриценком, науковим співробітником 
Інституту історії НАНУ Олександром Кирієнком та директором видав-
ництва „КЛІО“ Вірою Соловйовою. 

Віра Соловйова ознайомила із кон-
цепцією видавництва „КЛІО“ (засно-
ване 2012 р.), „хрещеним батьком“ 
якого гостя назвала академіка Івана 
Дзюбу, одним із авторів видавництва 
— Станіслава Кульчицького, разом із 
яким втілили чотиритомний проект 
— вивчення голоду в Україні, за ре-
дакцією Джеймса Мейса.

Павло Гриценко презентував уні-
кальний збірник документів, які за-
свідчують нищення української мови 
— „Українська ідентичність і мовне 
питання в Російській імперії: спроба 
державного регулювання“. 

— Ця книга цінна передовсім уні-
кальними документами, які демон-
струють послідовну, цілеспрямовану, 
системну діяльність царського уряду, 
всієї репресивної системи і російської 
православної церкви, щоб ніщо не до-
помогло ствердити українськість. Лише 
завдяки українській інтелігенції не вда-
лося знищити українську мову. Вважаю, 
що кожна мисляча людина має перечи-
тати ці документи, щоб зрозуміти, що 
був системний тиск, але й був систем-
ний спротив, — наголосив науковець. 

Книгу творили понад 10 років. Бо, 
щоб віднайти деякі документи, до-
велося переглянути тисячі сторінок 
різних справ; кожен документ пере-
віряли на достовірність.

— Часто знаходимо цікаві докумен-
ти, про які раніше не було відомо, чи 
вважалися втраченими. Так, наприклад, 
натрапили на цікаві справи про те, яких 

переслідувань зазнавав батько Лесі 
Українки через свою україноцентричну 
позицію. 2010 року серед інших паперів 
в московському архіві вдалося віднайти 
оригінал Конституції Пилипа Орлика, 
який вважали назавжди втраченим. Ви-
явили також і збережені поденні звіти 
наглядів за Т. Шевченком в ув’язненні. 
Я знаходив добре збережені цінні до-
кументи в Швеції в Уппсальському уні-
верситеті. Там є багато наших пам’яток. 
Тож пошуки мусять тривати і, сподіва-
юся, буде ще одне, доповнене, видання 
цієї праці, — додав гість проекту.

Ще одна презентована праця — 
двотомник „Перша Світова війна 
1914 – 1918 рр. і Україна. Українські 
землі у центрі цивілізаційної кризи“, 
яку представив Олександр Кирієнко. 
У ній викладені матеріали, що висвіт-
люють українське питання під час                                                                                                    
І Світової війни. Цікаво було дізна-
тися, що попри всі страшні наслідки, 
та війна відкрила широкий простір для 
реалізації українських державницьких 
проектів, а також витворила з укра-
їнців політичну націю. Перший том 
видання — це історичні нариси, які 
допомагають зрозуміти питання гума-
нітарного і соціально-економічного 
характеру. Другий том більше зосере-
джений на документах, віднайдених в 
українських архівосховищах, деякі — 
в Росії, а також на спогадах мобілізо-
ваних солдатів. 

Наталія ПАВЛИШИН
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жива сторінка історії

Наснагу черпаю                                                
від молоді

Ми познайомилися з нею в то-
варистві „Надсяння“. Незважаючи 
на свій поважний вік, пані Ірина 
донедавна часто їздила на моги-
ли повстанців, які спочивають на 
колишніх українських теренах, що 
нині належать Польщі, звідки, до 
речі, родом і сама. Вона — член-
киня Львівської спілки політв’яз-
нів, Львівського міського осередку 
товариства „Рідна школа“ ім. Кос-
тянтини Малицької, Союзу украї-
нок, товариств „Надсяння“, „Чер-
воний хрест“, „Просвіта“, Всеу-
країнського об’єднання ветеранів. 
Брала активну участь у створенні 
вокального ансамблю „Відгомін“ 
Спілки політв’язнів, в якому співає 
й досі. Разом з ансамблем її можна 
зустріти у школах Львова, де лю-
бить спілкуватися з дітьми. Розпо-
віді про героїчне минуле України 
та її особисте залюбки слухають і 
студенти.

Приватну жіночу гімназію в 
Перемишлі пані Ірина закінчила 
з відмінними оцінками. Мріяла 
стати викладачем української фі-
лології або фізичної культури. Але 
прагматично обрала Академію за-
кордонної торгівлі, яка гарантува-
ла місце праці.

— 1939 року академія стала Ін-
ститутом радянської торгівлі, — 
пригадує Ірина Михайлівна. — Я 
тоді закінчила лише один курс і хо-
тіла вчитися далі. Після третього 
курсу студентів бухгалтерського 
та економічного факультетів ске-
рували на практику до Києва. Там 
нас і застала Друга світова війна. 
Доки до столиці не прийшли нім-
ці, була на різних роботах, потім 
повернулася додому. Деякий час 
працювала в Повітовому союзі 
кооперативів у Судовій Вишні. 
Закінчивши курси головних бух-
галтерів при Ревізійному союзі, 
залишилася у відділі статистики. 
Разом із іншими молодими людь-

ми збирала пожертви на під-
тримку українського підпілля, 
розповсюджувала й реалізову-
вала „бофони“-купони (бойовий 
фонд УПА), які підтверджували 
грошові й матеріальні пожертви. 
Та не оминула мене зрада люди-
ни, з якою необачно поділилася 
своєю діяльністю, і німці мене за-
арештували. Не довідавшись від 
мене жодних прізвищ, відправили 
в тюрму на Лонцького, а звідти, 
після півторамісячного слідства, 
— у найбільший жіночий концен-
траційний табір Равенсбрюк „за 
зв’язок з ОУН — УПА“. Була там 
півтора року. Коли війна закін-
чилася, за нами приїхали совєти. 
Мені вдалося втекти, коли нас 
везли на фільтрацію, після якої я 
могла опинитися вже в совєтсько-
му концтаборі. 

Пані Ірині пощастило, бо не 
збереглося ніяких документів, 
які свідчили б про її „неблагона-
дійність“. Відтак змогла навіть 
продовжити навчання в інститу-
ті. Якийсь час по його закінченні 
працювала асистентом в тоді вже 
Торгово-економічному інститу-
ті, в різних фінвідділах, а потім у 
сільськогосподарському інституті 
— спочатку асистентом, а згодом 
старшим викладачем.

Одружилася зі своїм товари-
шем по підпільні роботі, упівцем 
Іваном Шваком, братом товариш-
ки з Бережанщини. Його доля теж 
була драматична. За німецької 
окупації закінчив п’ять медичних 
фахових курсів, став членом ОУН, 
таємно виконував різні доручення 
Проводу, лікував хворих підпіль-
ників і повстанців Чортківської 
округи. Легалізувався як переселе-
нець з Польщі на підставі евакуа- 
ційного листа на ім’я уродженця 
Любачева Івана Шуля (п’ять років 
тому відійшов у засвіти). Друзі ді-
стали йому довідку з Перемишля 

про закінчення десятилітки, тому 
зміг вступити до Політехніки на 
вечірній факультет, який успішно 
закінчив. Разом виховали дві донь-
ки, мають чотирьох онуків, підро-
стають п’ятеро правнуків. 

— Що вважаєте найважливішим 
у своєму житті?

— Коли Україна стала неза-
лежна, разом з однодумцями хо-
дила у школи, де ми розповідали 
учням і вчителям про боротьбу 
повстанців, працю в підпіллі, про 
Шухевича, Бандеру, Коновальця, 
Курбаса. Старшокласникам завж-
ди цитую Міхновського, який го-
ворив: не беріть собі дружини у чу-
жинецьких сім’ях, бо діти стануть 
для вас ворогами; не приятелюй-
те з ворогами нашої держави, бо 
тим ви їм додаєте сили і наснаги; 
не співпрацюйте з гнобителями 
нашого народу, бо станете зрад-
никами. Любов до Батьківщини 
вселяли через українську пісню і 
спогади. 

— Ви ще й досі повні енергії, а за 
плечима вже 98 літ…

— Я ніколи не нарікаю на жит-
тя, на хвороби. Можу вночі попла-                                                                                          
кати, але вдень цього ніхто не 
бачить. Виступаю часто перед 
молоддю і від неї черпаю свою 
наснагу, молодію з ними. Знаю 
багато стрілецьких і повстан-
ських пісень. Люблю працювати 
на дачі, люблю свої дітей, внуків і 
правнуків. Все це додає мені сили 
й енергії.

Катерина ГРЕЧИН

Ірина Б’єнько-Шуль — жива сторінка нашої непростої історії, 
жертовна донька України, політв’язень нацистських таборів, 

активна громадська діячка. А ще мати відомої шахістки Марти 
Літинської, в родині якої виріс Святослав Літинський — борець за 
права україномовного споживача
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кубок політехніки

Драйв, динаміка та море гумору
Минулого тижня у Львівській політехніці була особлива акція: лише 

для поціновувачів справжнього мистецтва жартів виступали вісім 
команд з різних вишів Львова та гості з Рівного. Стартовий етап про-
екту „Кубок Політехніки“ пройшов успішно — „свіжоспечений“ гумор 
розхапали „на ура“. Тож проект невдовзі матиме продовження.

На головній сцені нашого уні-
верситету виступили три команди 
політехніків: „Navhtema v Rakashi“, 
дворазові переможці фестивалю 
„Осінь Політехніки“ „Бетон“ і „Ко-
манда КВН“, а також представники 
Університету безпеки життєдіяль-
ності „Кицюні“, Львівського націо-
нального університету ім. і. Франка 
„Анфас“, збірна вишів — „Драйв“, 
монокоманда „Олександр Дмитро-
вич“ і рівненська команда „Комедія 
Кравцова“. 

Оцінювало учасників професій-
не журі у складі відомих гумористів 
та шоуменів: ведучий радіо „Люкс 
FM“ Назар Бійчук, капітан команди 
„Коліжанки“ Оленка Пазуха, автор 
і актор студії „Магарич“ Богдан Га-
цуляк, ведучий Дмитро Корнелюк.

Гра відбувалася в три етапи. 
Стартували команди з „Фрістай-
лом“ (підготовлені номери), хоч і 
тут деякі команди, зокрема „Бетон“, 
не обійшлися без імпровізації. Піс-
ля першого етапу в грі залишилося 
п’ять команд. Наступний ігровий 
тур — „Питання — відповіді“ — ви-
дався досить складний через специ-
фічні запитання і, мабуть, найменш 
смішний. Зрештою, зазвичай саме в 
цій грі команди найбільше потер-
пають. Та найскладнішою і цілком 
новаторською була „Імпровізація“. 

До цього етапу гри дійшло лише дві 
команди — монокоманда „Олек-
сандр Дмитрович“ і фаворити залу 
— „Navhtema v Rakashi“.

Складність імпровізаційного 
конкурсу полягала в тому, що кож-
на команда дізнавалася тему свого 
виступу безпосередньо на сцені. В 
цій грі найбільшу роль відігравав 
досвід і вміння швидко й дотепно 
реагувати. І хоча, як наголосили у 
підсумку члени журі, справді було 
складно, але всі розуміли, що те, 
що відбувалося на сцені, виникло 
цілком спонтанно, тож це справжня 
майстерність.

За результатами підтримки залу, 
яка цілковито впливала на думку 
журі, перемогу здобула команда по-
літехніків — „Navhtema v Rakashi“. 
Хоча й монокоманда „Олександр 
Дмитрович“ мала чималу підтримку 
і гідно виступила, особливо зважаю-
чи на те, що одному акторові значно 
складніше грати, ніж чотирьом.

— Імпровізація — найскладні-
ший жанр. Все залежить від того, 
наскільки команда вільно почуває 
себе на сцені. Це велика наука і, 
щоб блискуче виступити потрібен 
чималий досвід і постійна праця. 
Саме імпровізація дає можливість 
урізноманітнити гумор, показати 
його в різних форматах. І те, що ми 

бачили, було досить сильно, — на-
голосив співорганізатор і редактор 
проекту „Кубок Політехніки“ Олек-
сандр Лопушанський. 

Цей проект, на думку мого спів-
розмовника, вдався. Головні його 
плюси: командам не потрібно бага-
то готуватися, бо чим більше треба 
зробити, то нижчою стає якість. А 
коли команда готує 5 – 7 хвилин гу-
мору, то зосереджує увагу на тому, 
щоб зробити його ідеально. Окрім 
всього, глядач дуже любить імпро-
візацію, і навіть її невеличка порція 
дуже добре сприймається залом, бо 
всі розуміють, що це щойно вини-
кло, воно „свіжоспечене“.

Окрему увагу варто приділити 
форматові, як наголосили журисти 
і організатори, — давно не було чо-
гось схожого за якістю, що могло б 
заохотити команди розвиватися, 
вчитися і намагатися бути кращими. 

Надалі проект продовжать. Він 
матиме такий самий формат, але 
інші конкурси. Таким самим зали-
шиться і спосіб оцінювання журі.

— Коли думка суддів прив’язана 
до вподобання залу — це ідеально. 
Бо глядачі не дозволять вибрати тих, 
хто не сподобався. Найбільшу увагу 
й надалі приділятимемо саме імпро-
візації і, звичайно, підніматимемо 
планку якості, розширюватимемо 
географію. Бо передовсім, це ціка-
віше, а ще, при всьому бажанні, не 
зможемо витягнути якісний продукт 
лише з львівських команд. Зараз 
у нашому місті є п’ять конкурен-
тоспроможних команд і ще кілька 
молодих, які якраз виступали в нас. 
Будемо робити все, щоб команди 
здобували більше досвіду до висту-
пів, бо глядач має побачити резуль-
тат, а не те, як команда вчиться на 
сцені. Це як у шахах: навчитися доб-                           
ре грати можна лише з сильнішим 
суперником, а якщо „плавати“ серед 
таких, як сам, то доброго результа-
ту не буде. Я знаю, що на всеукраїн-
ському рівні львівські команди ви-
глядають досить слабко, тому треба 
виховати справді круті команди, 
щоб можна було впевнено виступа-
ти на будь-якій сцені країни і мати 
глядача, який оцінить наш гумор, — 
прокоментував Олександр. 

Наталія ПАВЛИШИН
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прем’єри

Класика – переосмислена, 
проблеми – вічні
До Міжнародного дня театру для театралів – нові вистави. Львівський 

національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушель-
ницької запропонував глядачам оперу „Наталка Полтавка“, а Націо-
нальний академічний український драматичний театр ім. М. Занько-
вецької – „Голого короля“.

Опера „Наталка Полтавка“, яку за 
однойменною п’єсою Івана Котлярев-
ського створив Микола Лисенко, в ре-
пертуарі львівської Опери була завж-
ди. Різні постановники, різні артисти 
– і вистава щоразу отримувала свіже 
дихання. Цього разу – постановка з 
новими декораціями (народний ху-
дожник України Михайло Риндзак) і 
костюмами (Христина Козак) у новій 
режисерській концепції (Роман Валь-
ко) та музичній інтерпретації (дири-
гент – Ірина Стасишин).

Найперше, що приємно вразило, 
– декорації, на тлі яких і розгортали-
ся три дії. Символічні переплетення 
квітів, вікон, коліс, листя створювали 
своєрідний тунель кохання. Мінялося 
лише освітлення, й колір ставав наси-
ченим чи блід – усе було витримано 
стилістично та делікатно. Друга при-
ємність – відсутність гамору на сцені: 
співів-танців було якраз у міру, й вони 
не заважали зосередитися на головних 
перипетіях п’єси.

Глядачі, які були присутні на здачі 
прем’єри, із захопленням сприйняли 
нову постановку: активно аплодували 
артистам, щиро реагували на жарти 
(особливо зала пожвавлювалася, коли 
чула репліки героїв на кшталт „моска-
лів бити“, „у москалі завербувався“) 
й цікаві мізансцени. Молодь, коли 
впала завіса, зі сміхом пародіювала 
момент зустрічі Наталки і Петра, зі-
граний надмір екзальтовано й наївно.

„Голий король“ – один із найві-
доміших творів Євгена Шварца, в 
якому він, обравши казкову форму, 
адресував дорослій аудиторії багато 
запитань. „Cвою п’єсу Євген Шварц 
написав на основі казок Г. Х. Андер-
сена „Нове вбрання короля“, „Сви-
нопас“ та „Принцеса на горошині“ 
ще 1934 року, але перше театральне 
прочитання з’явилося лише 1960 року, 
коли пройшло цензуру, – розповіла 
провідний редактор літературної ча-
стини Національного академічного 
українського драмтеатру ім. М. Зань-
ковецької Леся Кічура. – І хоча в ав-

тора жанр визначено, як казка у двох 
діях, режисер Вадим Сікорський ві-
дразу застерігає – його театральне 
прочитання тексту буде аж ніяк не для 
юного глядача. У баченні заньківчан 
нова вистава трактуватиметься як 
притча-казка для дорослих, бо ж про-
блематика, порушена у виставі, зму-
шуватиме глядачів подумати, чому 
іноді в житті обставини складаються 
так, що ми на чорне кажемо біле і на-
впаки…“.

Тема влади, слабодухості, вну-
трішнього конфлікту запакована у 

принадливу обгортку казкового сю-
жету, за яким принцеса закохується 
в розумного й кмітливого свинопаса 
Генріха, а її батько в покару вирішує 
одружити неслухняну дочку із сусід-
ським королем-самодуром. Батьків-
ській волі опиратися не слід, але й 
кохання, якщо воно виникає у сміли-
вому й благородному серці, здатне на 
неординарні вчинки. Кінець історії 
щасливий, виставу можуть дивити-
ся навіть старші діти. Дорослих же 
– прагнення режисера – побачене 
мусило б спровокувати думати, ана-
лізувати, адже „всі живемо тільки раз, 
і якість нашого життя не в останню 
чергу залежить від тих, кому довіря-
ємо ним керувати“.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У галереї ЛНАМу до 6 квітня ек-

спонують сорок три курсові й 
дипломні роботи студентів Ко-
сівського інституту прикладно-
го і декоративного мистецтва. 
Це дерев’яні вироби з традицій-
ним гуцульським різьбленням, 
кераміка, ткацтво, текстиль, 
вироби зі шкіри, ювелірні при-
краси, метал, одяг, навіть меблі і 
зразки дерев’яних іграшок. Робо-
ти поєднують у собі автентичні 
національні мотиви та стилістич-
ні новації сьогодення.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва запропону-
вав глядачам нову прем’єру — 
виставу „Dogs“. Це історія про 
вільних собак, спільний проект 
з ЛКП „Лев“, що опікується 
безпритульними тваринами 
у Львові. Головні герої виста-
ви — собаки, які, не маючи ні 
дому, ні господаря, постійно 
голодні, єдине, що в них є, — це 
Яр, де вони живуть у зграї чи 
поодинці. Вистава, яка закликає 
до людяності, добра й відпові-
дальності.

У межах VIII фестивалю „Ляль-
ковий світ“ у львівському 
Палаці мистецтв відкрито 
виставку „ЕТНОлялька - VI“. 
До виставки увійшли автор-
ські проекти „Ткане, витнуте 
і вбране“ від М. Антоняк та 
Д. Альошкіної та „На перетині 
ниток“ від І. Бердаль-Шевчик. 
Основа проекту „Ткане, витнуте 
і вбране“ — ткані сорочки, над 
якими Марія Антоняк працюва-
ла впродовж двох років. Також 
на виставці представлено 
численні ляльки-мотанки, яких 
виготовлено з притаманним їм 
українським колоритом.

До 1 квітня у львівській га-
лереї просто неба „Щось 
цікаве“ (пл. Ринок, 13) триває 
виставка скляних картин 
Роксолани Худоби „Просто-
форма“. Картини в техніці 
ф’юзингу — це нотатки-спо-
стереження за природою у 
прозорому склі. Прості форми 
зливаються із середовищем, 
доповнюючи його, надаючи 
нові смисли щоденним пей-
зажам. У прозорій простоті — 
зосередженість та уважність до 
навколишньої краси.

За матеріалами інформагенцій
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за філіжанкою кави

Бандура — чоловічий інструмент

У капелі бандуристів „Заспів“ традиційно грають і співають дівчата. 
Але цього навчального року там з’явився хлопець — Максим Бучек, 

студент факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка. Сьогодні 
Максим розповідає про те, як почав грати на бандурі, чому вважає, що 
бути бандуристом — суто чоловіча справа і, зрештою, як йому працю-
ється у дівчачому середовищі.

Багато разів хотів кинути 
музику

Очевидно, все почалося з того, що 
Максимова мама у дитинстві грала на 
бандурі. Тому, коли знайома педагог з 
музичної школи запропонувала їй від-
дати сина на цей інструмент, прислу-
халася до цієї поради. Та й син-друго-
класник був не проти. Так Максим став 
учнем музичної школи у рідному се-
лищі Гірник, що на Сокальщині.

— Пішов вчитися грати суто з 
цікавості. А потім багато разів мав 
намір то все кинути, — зізнається 
Максим. — Хотілося виконати уроки 
— і бути вільним. А тут багато часу 
треба приділяти музиці.

Потім хлопець вирішив, що таки 
завершить музичну школу і поставить 
крапку на грі. Навчання тривало п’ять 
років. Однак виникла причина-наго-
да продовжити навчання — Максима 
запросили до спеціалізованої музич-
ної школи С. Крушельницької у Льво-
ві. Гра на бандурі щораз більше захоп-                                                                                         
лювала хлопця. Їздив на конкурси, 
фестивалі. Здобував призові місця. 
А після завершення школи мріяв про 
Музичну академію ім. Лисенка. 

— До академії я не потрапив. 
Натомість вступив до університету 
й анітрохи про це не шкодую. В ака-
демії я став би лише виконавцем, а з 
університетською освітою буду ще й 
педагогом. І це мені подобається, — 
каже студент. 

Це те, що за ніч не вивчиш
Максим Бучек від початку грає 

на чернігівській бандурі. Цей ін-
струмент досить важкий, порівняно 
з його львівським аналогом, але й 
звучання має цілком інше.

— Кожна бандура має свої пе-
реваги. Я вважаю, що чернігівська 
— суто моя і переходити на іншу не 
маю бажання, — пояснює бандурист. 

— На бандурі грати нелегко? 
— Мій вчитель вважає, що грати 

на бандурі значно складніше, ніж на 

скрипці чи фортепіано. Якщо, до при-
кладу, у фортепіано є певна відстань 
між клавішами, то в бандурі відстань 
між струнами — кілька міліметрів. І 
щоб правильно заграти, ти повинен 
добре грати. До того ж треба вміти гар-
монійно поєднати спів і виконання. 

— Складається враження, що Тобі 
це вдається добре. 

— У школі Крушельницької бачи-
ли в мені не бандуриста-виконавця, 
а бандуриста-вокаліста. Я й справді 
люблю більше співати, ніж грати. І 
маю до цього талант. Це закономір-
но, що не всі можуть заспівати так, 
як заграти, і не всі можуть заграти 
так, як заспівати. 

— На бандурі можна грати не лише 
народні твори, а й класику? 

— На ній можна грати все. Це 
досконалий музичний інструмент. 
Йому піддаються поліфонічні тво-
ри, наприклад, Баха чи варіації на 
тему Моцарта, твори сучасних ви-
конавців, скажімо О. Пономарьова 
чи гурту „ТІК“, різні кавери.

— А що найбільше любиш викону-
вати? 

— Все-таки давні народні пісні, 
думи, адже для них було первинне 
призначення бандури. Цей інстру-
мент здатен передати не лише музи-
ку, а й настрій, емоції, тон, діапазон, 
дозволяє творити….

— Скільки часу віддаєш щоденним 
заняттям?

— Маю багато можливостей, але 
я дуже ледачий. Мною керує настрій 
— можу день-другий не грати взага-
лі. А так переважно — дві-три годи-
ни. Розумію, що музика — це не те, 
що можна вивчити за одну ніч.

У „Заспіві“
— Зараз на бандурі переважно гра-

ють дівчата…
— На жаль. Тому що це все-та-

ки чоловічий інструмент. Він роз-
винувся від кобзи. А на кобзі грали 
лише кобзарі. Колись жіноча рука 
навіть не торкалася бандури. Це вже 
в наш час дівчата грають на бандурі.

— А як Ти прийшов до „Заспіву“?
— У цьому колективі працює 

моя однокурсниця Марічка Яськів. 
І вона сказала мені, що шукають 
хлопця-соліста, який міг би викона-
ти певні твори на Шевченківському 
святі. Але я прийшов до колекти-
ву раніше і вже до Шевченківських 
днів двічі встиг виступити. Оскільки 
займаюся музикою постійно, то не 
мушу приходити на кожну репети-
цію. І це мене влаштовує. 

— А як Тобі суто в дівчачому колек-
тиві? 

— Загалом у „Заспіві“ подобаєть-
ся. А те, що я — єдиний хлопець, то 
вже якось звик. Хоча завжди мрію, 
що там, де гратиму, ще будуть хлоп-
ці. Ну хоча б один… Але якось так 
складається, що від чого втікаю, те 
мене наздоганяє (сміється).

— Ким бачиш себе по закінченні 
навчання?

— Очевидно, що педагогом. Але й 
на сцену хотілося б виходити.

— А чим ще цікавишся, крім музи-
ки?

— ІТ-технологіями, зокрема 
програмуванням. Також люблю ку-
ховарити. Тому не виключаю, що в 
майбутньому можу здобути ще одну 
освіту — програміста чи кухаря. На-
магаюся не зловживати технічними 
засобами, зокрема не зависати в соц-    
мережах. Інтернет використовую 
лише за потребою. Вечорами читаю 
Біблію. Люблю подорожі, зокрема 
Карпатами. І мрію об’їхати весь світ.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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наш майстер-клас

10 кроків від просто творчої                              
до творчої і прибуткової справи
Не лише малювати, музикувати, фотографувати, а й бути відомим і, 

завдяки своїм творам, багатим — скажете, що прогресивний світ 
рухається у новому напрямку й часи голодних і через те геніальних 
поетів минули? А вони, схоже, ніколи й не наставали. Так, перекла-
даючи твори Шекспіра, Юрій Андрухович зауважив, що для англій-
ського драматурга важливою була і комерційна складова. На кожному 
етапі своєї творчості Шекспір думав про те, що в театр мусить ходити 
глядач. Як же студентові „об’єднати творчу пристрасть із бізнес-мис-
ленням“, розкаже нам бізнес-тренер Людмила Калабуха.

— Насамперед, якщо у вас 
є якісний (!) продукт — кар-
тини, музичні твори, пісні, 
книги, фотографії тощо — 
треба з’ясувати, кого він 
може зацікавити, тоб-
то мовою маркетоло-
гів — яка в нас цільова 
аудиторія? Тоді чіт-
ко запитати 
себе, чи в 
тої ауди-
торії є ро-
зуміння цінності 
нашого продукту, за-
требуваність у ньому 
й достатньо коштів для 
придбання. 

От, скажімо, ви малюєте 
абстрактні картини, хочете, щоб про 
них знали і купували. Питаємо себе, 
яким людям, якого віку й достатку ці-
кавий сучасний живопис. Звичайно, 
ваші колеги-студенти можуть ахати 
й охати, споглядаючи ваші роботи, 
але навряд, чи вони зможуть їх при-
дбати. Як вийти на людей, які здатні?

Є багато ресурсів, які ми вико-
ристовуємо неправильно й неці-
льово. В першу чергу, це соцмере-
жі. Найбільш платоспроможна й ак-
тивна аудиторія сидить переважно 
у фейсбуці й інстаграмі. Тому тре-
тій крок — впорядкувати там свої 
сторінки. На аватарці — ви, вас має 
бути добре видно, а на шпалерах — 
відображення вашої діяльності. 
Якщо брати за приклад ті ж абстрак-
тні картини, то можна виставити 
їхнє фото в інтер’єрі. Фейсбучна 
сторінка має складатися з 70% ін-
формації про вашу діяльність — 
виставки, в яких ви берете участь, 
відгуки задоволених клієнтів, ви 
на фоні ваших картин, процес ма-
лювання, курси, на яких навчаєтеся 
малювати, виставки, які відвідуєте. 

Таким чином ми транслюємо 
світу свою експертність. Та 
30% — особиста історія: дру-
зі, діти, дні народження, по-
їздки, хобі, фото собачок-ко-
тиків, адже всі хочуть мати 

справу не лише з профі, а 
й з живою емоційною лю-

диною. Але 
не має бути 
компрома-

тів, усього, 
що може зашкодити ва-

шому іміджу. 
А переважно все як? За-

ходиш на сторінку людини в 
соцмережі, а там — суцільні 
перепости без коментарів. Я 
проти перепостів, але якщо 

вже дуже хочеться, то перепост має 
бути до теми, яку ми просуваємо, ко-
ментар, який би виражав нашу пози-
цію — обов’язковий. 

Четвертий крок — додаємо в дру-
зі нашу цільову аудиторію, дивимося 
її новинні стрічки, лайкаємо в них 
котиків-песиків, дітей і пишемо 
короткі, щирі, влучні, але не підла-
бузницькі коментарі. А ще можна 
написати: „Я такий-то, роблю те-то, 
радий бути вам корисним“.

Треба правильно позиціону-
вати себе і в офлайн, а не тільки 
онлайн. Тобто ходити в ті місця, де 
може бути наша цільова аудиторія, 
і щиро, захоплено розказувати про 
свою діяльність їй. Щоб люди захо-
тіли про неї слухати, слід спершу 
поцікавитися, чим займаються вони. 
Розказувати ж потенційним покуп-
цям про свої картини не з позиції 
„я — зірка“, а з точки зору користі, 
яку їм ваші картини — створення 
стилю, престижу, затишку — мо-
жуть принести. Можна домовитися 
з кав’ярнями, де буває ваша цільова 
аудиторія, щоб повісили на стінах 

ваші картини. Дев’ять з них може 
не погодитися, а десята погодиться. 
Ще варіанти — проводити спочатку 
безкоштовні майстер-класи з малю-
вання у спеціалізованих місцях (про 
них напишуть на ресурсі закладу, 
який це проводить), знайти партне-
рів, котрі вже досягли успіхів у до-
тичній сфері (наприклад, художник 
може співпрацювати з другом, який 
займається інтер’єрами).

Але ж ми не одні на світі картини 
малюємо, пишемо музику, фотогра-
фуємо… Клієнта треба переконати, 
чому саме ви зі своїм продуктом 
маєте йому сподобатися. Для цього 
наступний крок — перетворення 
свого імені на бренд. Треба самому 
іти на контакт зі своєю цільовою ау-
диторією. Звичайно, згодом можна 
взяти для цього людину, але поки не 
маєте ресурсів, то 50% часу творите, 
50% — займаєтеся просуванням сво-
го бренду.

Коли нарешті знаходиться пер-
ший клієнт, найгрубіша помилка 
— не знати ціни за свої послуги. 
Якщо ви тільки починаєте і не ма-
єте навіть виставок, ціна має бути 
не збитковою, а такою, щоб оку-
пилися матеріали і час, плюс міні-
мальний прибуток 20% для емоцій-
ної сатисфакції. Якщо є правильна 
сторінка у соцмережі, 10 постів, 
один майстер-клас, і вже продана 
хоча б одна картина, ціну мож-
на піднімати на 100%. Чим біль-
ше розвиваєте себе як бренд, тим 
більше має бути зростання ціни. 
Щоб люди хотіли купувати, їм та-
кож треба показати, що уже хтось 
є вашим клієнтом. Іменами своїх 
клієнтів, обов’язково погодивши з 
ними, варто торгувати. 

Щоб переступити через со-
ром’язливість і страх, мусите чіт-
ко розуміти, що ваша діяльність 
корисна для людей. Але обов’яз-
кова умова: ваш продукт має бути 
якісний, послуги — бездоганні, а 
ви — відповідальні. І слід усвідом-
лювати, що бути успішним — це 
нормально, це в нас запрограмова-
но природою. Якщо ви не будете ві-
рити в себе, у вас не повірять й інші.

Наталя ЯЦЕНКО
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Енґельгардт
Чорний важкий позашляховик 

з чорними затемненими шибами 
нісся вулицею з такою шаленою 
швидкістю, що під його колесами 
баюри з водою висихали й зали-
вали брудом пішоходів на хідни-
ках. А ті шарахалися врізнобіч й 
кляли знахабнілого власника. А 
власник, дивлячись на те, тільки 
примовляв, мов хай знає голота 
як вештатися без діла вулицями 
міста серед білого дня. Людина з 
достатком у сей час працювати-
ме й зароблятиме гроші, без яких 
у неї не може бути ні гонору, ні 
слави, ні пам’яті в нащадків. Без 
грошей і пам’ятник на могилі не 
постане.

Позашляховик нісся стрімго-
лов далі. Та коли на одному з віра-
жів залило з ніг до голови білого 
пана, а той крикнув навздогін: „І 
дим хмарою заступить сонце пе-

ред вами!“, в очах водія потемні-
ло. І ось, раптом гримить глухий 
вибух-скрегіт. А перехожі бачать 
як чорний демон врізається в бі-
ґборд західної автострахувальної 
компанії. А ще за трохи пролунав 
звук сирен і замигали сиґнальні 
вогні медичних і поліційних авт.

До тями пана Енґельгардта 
привів біль у хребті, руках, но-
гах. Він лежав навзнак у великій 
світлій палаті. На нього диви-
лося декілька пар очей стриво-
жених працівників у медичних 
халатах. „Як почуваєтеся, Павле 
Васильовичу?“ – запитав один із 
них. Той промовчав. Його збило з 
толку – звідки ці чужі люди, яких 
віддаляє від нього майже півто-
ра століття, упізнали його. Адже 
при ньому не було ні водійських 
прав, ні будь-якого документа, 
який би засвідчував його особу. 

У його часі їх узагалі не було. Зі-
бравшись із силами, мовив лише: 
„Звідки?“ — „Не дивуйтеся, Павле 
Васильовичу, – почулося у відпо-
відь. — Отой „білий пан“*, якого 
ви захляпали з ніг до голови, — 
Тарас Шевченко. Йому не потріб-
ні ніякі документи. Ними йому 
служать понад 1360 монументів 
зведених на цілім білім світі. За 
числом їх він суперничає хіба що 
зі св. Буддою. Для його творів не 
існує кордонів. А вас ми вирахува-
ли лише за тим, що він згадав про 
вас у власному життєписі, який ін-
коли друкують у кінці „Кобзаря“. 
— „Як так? Адже він колишній мій 
кріпак без гроша за пазухою...“. І 
не доказав, знепритомнівши.

Василь ЧАБАН, 
професор кафедри теоретичної        

та загальної електротехніки 
ІЕСК Львівської політехніки,     

член НСПУ

Шевченкова молитва
Вони молилися і читали на-

пам’ять „Кавказ“.
Вона була однією з тих, хто стояв 

біля Запорізької ОДА і чекав на тіту-
шок, які вже з’являлися десь там, на 
видноті. Майданівців було від сили 
чоловік сто, а за режим Януковича 
– близько тисячі. На центр майдану 
вийшов священик і сказав, що треба 
молитися. Полинуло „Отче наш…“ 
– і в неї від того покотилися сльо-
зи. Чоловіки шикувалися, а один 
студент заспівав: „Ще не вмерла…“ 
– голоси і слова злилися, а ось сенс 
обпікав серце.

„…За неї Господа моліть“. Зітк-
нулися два політичні погляди – „за“ 
і „проти“. У суміші облич вона по-
бачила його – і душа здригнулася. 
Якби вона знала п’ять місяців тому, 
то…

„…Кохайтеся, чорнобриві, 
                   та не з москалями…
Катерино, серце моє,
Лишенько з тобою…“.

А потім почалася війна.
„…Доборолась Україна
до самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають“.

Якби ж свої, Тарасе Шевченку, 
якби ж то свої! Хоч братами по вірі 
і крові назвалися, та не християни 
вони, не християни…

Вона поїхала навчатися до Льво-
ва, а отже, про Запоріжжя вже зали-
шалися лише спогади. Місто дитин-
ства і юності опинилося тепер десь 
надто далеко. Зустрілися. Вона зі 
Сходу, він із Заходу. Розмовляють 
різними мовами, святкують різні 
свята, але в душі поєдналися. Якщо 
вони змогли, то чому українці не в 
змозі?

„Єднайтеся, брати мої, 
Молю вас, благаю…“.

Його відправили в АТО (на вій-
ну), в Маріуполь, в аеропорт. Узяв 
із собою лише хрестик і її фото, що 
пахло домашнім затишком. Він сидів 
і молився, як почався наступ. А вона 
молилася за нього. Він бачив смерть, 
а кохана його рятувала, він чув вибу-
хи, а вона співала йому.

Він стріляв, убивав – каявся, 
знову вбивав, – каявся, бо він її за-
хищав.

Раптом відчув пекучий біль, пе-
ред очима постали батьки, рідна 
хата, дівчинка, з якою вперше поці-

лувався, сонце, вона, його найбіль-
ше кохання і щастя, і його маленький 
синочок, який жодного разу так і не 
побачив свого татка… А їхній загін 
переміг, відбив атаку ворога. І моли-
лися. Молилися за його вже вільну 
душу і за Україну.

„Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!“.

І ось, немов гірський потік, збігли 
роки. Вона виховала сина, дала йому 
гарну освіту, а найважливіше – гор-
дість за батька-Героя. У їхніх гаман-
цях були євро, у паспортах – відсут-
ність віз, а в хаті – синьо-жовтий 
прапор, Шевченко, фото коханого й 
батька. А в душах – невгасима Шев-
ченкова молитва за Україну, за свій 
народ, за його гідність і правду…

„Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь…“. 

Катерина МУЗЮКІНА, 
студентка першого курсу                               

Інституту права та психології
Львівської політехніки

* Так величали Т. Шевченка в Києві за його білий літній костюм.
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знати, щоб жити

Цей небезпечний                      
ВІЛ-СНІД

Що таке вірус 
імунодефіциту

СНІД – синдром набутого іму-
нодефіциту, тобто стан виражено-
го пригнічення опірності організму 
людини – клінічна стадія інфекцій-
ної хвороби, що має назву ВІЛ-ін-
фекція. Збудником хвороби є вірус 
імунодефіциту людини  (скорочено 
ВІЛ), який знищує імунну систему 
– захист від інфекційних захворю-
вань, зокрема туберкульозу – як 
легеневого, так і позалегеневого, 
сприяє розвитку злоякісних пухлин. 
Хвороба розвивається повільно, 
впродовж 10 років і зазвичай закін-
чується смертю.

Трохи статистики
Сьогодні ВІЛ-інфекція вражає 

найбільш працездатну та репродук-
тивну вікову групу населення – 18 
– 35 років. За 2015 рік в Україні що-
денно діагноз ВІЛ-інфекція встанов-
лювали 43 особам. Дещо тішить той 
факт, що цей показник зменшується, 
адже у 2014 році він становив 53 осо-
би. Також зменшилася кількість за-
реєстрованих ВІЛ-інфікованих гро-
мадян: на облік взято 15808 ВІЛ-ін-
фікованих  осіб, що на 18% менше, 
ніж за аналогічний період 2014 року 
(19273 особи). Аналогічна ситуація із 
захворюваністю на СНІД: показник 
зменшився на 13,8% (зареєстровано 
8490 випадків СНІДУ проти 9844 ви-
падки за відповідний період минуло-
го року).

У Львові в 2015 році вперше заре-
єстровано185 випадків ВІЛ-інфекції 
/СНІДУ/ (24,6 випадки на 100 тисяч 
населення) при середньообласному 
показнику 18 випадків на 100 тисяч 
населення. Отож наше місто посі-
дає третє рангове місце серед адмі-
ністративних територій Львівської  
області.

Торік у Львові на вікову кате-
горію 18 – 35 років припадало 84 
випадки зареєстрованих хворих. У 
стадії безсимптомного носійства 
виявлено 61 особу, ще 91 особі вста-
новлений одночасно діагноз ВІЛ-ін-
фекція, стадія СНІДУ.

Серед шляхів інфікування домі-
нує статевий шлях передачі – 43,5% 
випадків, парентеральний (внаслі-
док введення наркологічних речо-
вин ін’єкційним шляхом) — 35,1%, 
21,4% становлять діти, народженні 
від  ВІЛ-інфікованих матерів. Із 189 
випадків ВІЛ-інфекції, зареєстрова-
них торік у Львові, 97 осіб — це чо-
ловіки, 59 — жінки.

За увесь 2015рік у нашому місті 
померли від хвороб, обумовлених 
СНІДом, 49 осіб, ще 4 особи – від 
„інших хвороб“ — сепсису, цирозу 
печінки.

Що треба знати
Слід знати, що ВІЛ не переда-

ється : . при рукостисканні, обіймах, через 
кашель або чхання; . при користуванні спільним посу-
дом чи столовими приборами, руш-
никами, постіллю ; . у разі спільного користування ту-
алетом чи ванною; . під час спільних занять спортом та 
перебуванні в одному приміщенні;. через укуси комах.

На ранній стадії хвороба 
виліковна

Виявлення осіб на початковій 
стадії ВІЛ-інфекції має значення 
не тільки для запобігання поши-
ренню інфекції, але й дає можли-
вість успішного лікування та збе-
реження здоров’я і життя людини. 
Поширеним способом дізнатися 
чи інфікована людина ВІЛ є тест 
сироватки крові на наявність ан-
титіл до ВІЛ. Це дає підстави для 
висновку, що людина ВІЛ-інфіко-
вана. Негативний результат тесту 
означає що антитіла до ВІЛ не ви-
явлено.

Пройти тест на ВІЛ у Львові мож-
на у поліклініках за місцем прожи-
вання, за скеруванням лікаря кабі-
нетів інфекційних захворювань та в 
кабінетах „Довіра“.

Любомир ГЕРБОЛКА,
лікар-інфекціоніст

наш календар

1 квітня — День гумору.
5 квітня — День працівників геології, 
геодезії та картографії.

Пам’ятні дати

31.03.1873 — народився Микола 
Міхновський, український полі-
тичний і громадський діяч, перший 
ідеолог українського націоналізму.
31.03.1940 — помер Осип Назарук, 
український письменник, автор пові-
сті „Роксоляна“.
31.03.1947 — померла Уляна Кравченко 
(Юлія Шнайдер), українська письмен-
ниця, авторка мемуарних статей про 
Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола Гоголь, 
видатний письменник, автор збірки 
„Вечори на хуторі біля Диканьки“, 
творів „Тарас Бульба“, „Мертві душі“, 
тощо.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай 
(„Перебийніс“), політичний і військо-
вий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), велет націоналістич-
ного і повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березов-
ський, видатний український компо-
зитор.
2.04.1840 — народився Еміль Золя, 
французький письменник.
3.04.1783 — народився Ірвінґ Вашинг-
тон, американський письменник.
3.04.1908 — народився Степан Олій-
ник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, 
видатний український письменник.
4.04.1888 — народився Микола Грін-
ченко, український музикознавець i 
фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписали 
Північноатлантичний пакт (НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Булахов-
ський, відомий український мовозна-
вець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали 
гетьманом Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав Ли-
пинський, український історик i полі-
тичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир Шухевич, 
український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь Пачовський, 
український поет-модернiст.
6.04.1528 — помер Альбрехт Дюрер, 
німецький живописець, гравер, тео-
ретик мистецтва.
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Вікно 
косміч-

ного 
корабля

Револь-
вер, ство-
рений у 
Бельгії

Науко-
вець, що 
вивчає 

риб

Ім’я 
Цезаря

Одне 
з імен 

Аполлона

У сканди-
навів 

бог бурі, 
грому

Великий 
період 

часу

Куртизан-
ка, гейша 
Ст. Греції

Апогей 
успіху

Чорний 
бурштин

Одиниця 
вимірю-

вання ел. 
опору

Давньо-
грецький 
співак — 

професіо-
нал

Богиня 
перемоги 
у давніх 
греків

Роман 
Р. Івани-

чука

Група 
людей, 
натовп

Заміський 
будинок 
для літ-

нього від-
починку

Чолові-
чий голос

Фарба 
для нігтів

Безправ-
на лю-
дина

Невдача, 
провал

Нестрим-
ний, го-
лосний 

сміх

Бог сонця 
у давніх 
єгиптян

Одна з 
богинь 

пір року у 
греків

Вид 
образо-

творчого 
мистец-

тва

Нісеніт-
ниця, 

абсурд

Назва 
кам’янис-
тих пус-
тель Пн. 
Африки

Матема-
тична 

константа 
3,1415

Літальний 
апарат

Тип 
українсь-

кого 
літака

Англійсь-
кий море-
плавець, 
відкрив 

Гаваї

Збірка 
лірики 

І. Франка 
„Мій...“

Прикра-
са, яку 

одягають 
на руку

Сезон 
збирання 
цукрової 
тростини

Мур, що 
розділяє 
два при-
міщення

Комедія 
Мольєра

Столиця 
Норвегії

Законо-
давчий 
орган 
США

Ударний 
муз. ін-

струмент, 
бряз-

кальця

Цей плід 
Паріс 

присудив 
Афродіті

Вектор 
одинич-

ної 
довжини

Коханий 
Ізольди з 
лицарсь-
кого ро-

ману ХІІст.

Японський розряд 
у бойових 

мистецтвах

Суглоб, 
що 

з’єднує 
стегно з 

гомілкою

Францу-
зький ху-
дожник 
ХІХ ст.

Бурий 
шар, що 
утворю-
ється на 

залізі

Спосіб 
маскуван-
ня за до-
помогою 
кольорів

Літера 
грецької 
абетки

Співак, 
музикант, 
що вико-
нує твір 

само-
стійно

Цирковий 
гімнаст

Укр. пись-
менник, 

автор 
роману 
„Чорна 
рада“

Здатність людини і 
тварини сприймати 

запахи

Вигляд 
обличчя, 
предмета 
спереду

Майстер 
повітря-
ного бою

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований                        
у числі 8

Горизонтально: 7.  „Айвенго“. 8.  Горгона. 9.  Камікадзе. 
13. Адресат. 15. Екватор. 16. Дріт. 17. Аскет. 18. Міст. 19. Уран. 
20. Рагу. 21. Дувр. 23. Шкіра. 24. Рапс. 26. Колонія. 28. Анапест. 
30. Сатуратор. 33. „Індіана“. 34. Трицепс.
Вертикально: 1. Календар. 2. Анкара. 3. Колі. 4. Агра. 5. Зразок. 
6. Парадокс. 10. Колекціонер. 11. Центуріон. 12. Хаммурапі. 
14. Траншея. 15. Естрада. 22. Уфологія. 25. Песиміст. 27. Імамат. 
29. Неодим. 31. Уран. 32. Асті.

J J J

Мені подарували талісман, який притягує гроші. 
Повісив його в авто на лобове скло. Наступного                  
дня в мене в’їхала інкасаторська машина.

J J J
Дві блондинки в гуртожитку. Одна вилила окріп на 
підлогу і каже:
— Як цю воду витерти, вона ж гаряча?
Друга радить:
— Долий холодної і витирай.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені                                          
документи: 
залікову книжку № 1208494, видану Націо- 
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Невенгловської Катерини 
Романівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Борисюка Максима Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ходак Катерини Вікторівни;
студентський квиток № SО9746115, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Пенгрин Вікторії Во-
лодимирівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Скварка Олега Богдановича;
студентський квиток № ВК10334902, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кирилюка Олек-
сандра Івановича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Моцик Ірини Петрівни.
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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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160049

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 світлина Ірини ШУТКИ.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                            
ім. С. Крушельницької
1 квітня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
2 квітня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
3 квітня — „Аїда“ (опера). 18.00.

Національний 
академічний український 
драматичний театр                                             
ім. М. Заньковецької
1 квітня — „Циліндр“. 18.00.
2 квітня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
3 квітня — Сестри Тельнюк та оркестр 

театру: „Наш Шевченко“. 18.00.
6 квітня — „Голий король“ (прем’єра). 

19.00.
Камерна сцена
31 березня — „Катерина“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса
1, 2 квітня — „Ножі в курях, або Спадок 

мірошника“ (прем’єра). 19.00.
3 квітня — „Благодарний Еродій“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
1 квітня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
2 квітня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Перший український 
театр для дітей та 
юнацтва
31 березня — „Попелюшка“. 12.00, „Таїна 

буття“. 16.00.
1 квітня — „Dogs“ (прем’єра). 15.00.
2 квітня — „О восьмій вечора на 

Ковчезі“. 14.00, 
3 квітня — „Дикі лебеді“. 12.00, „Зайчик-

хвалько“. 15.00.
5, 6 квітня — „Dogs“ (прем’єра). 14.00.

НОВИНКИ
За ред. І. Н. Прудиуса, 
О. В. Шишки.
Історія радіотехніч-
ної освіти і науки у 
Львівській політех-
ніці (1952 – 2012) 
Наукове видання до 
60-річчя радіотехніч-
ного факультету.

На основі архівних матеріалів, публіка-
цій та web-ресурсів висвітлено переду-
мови виникнення радіотехнічної освіти у 
Львівській політехніці. Наведено відомо-
сті про організацію навчальної та науко-
вої роботи кафедр та їхній персональний 
склад. Історичний матеріал доповнений 
спогадами випускників радіотехнічного 
факультету.
Для фахівців із радіоелектроніки, сту-
дентів, випускників та краєзнавців.

А. І. Андрухів,              
Р. О. Голощук, 
М. Б. Сокіл.
Електронні послуги в 
бібліотечній справі
Навчальний посібник.
У посібнику розгля-
нуто основні об’єкти 
та процеси електрон- 

них послуг у бібліотечній справі, нові 
електронні сервіси, які вже функціону-
ють чи можуть бути впроваджені.
Розгляд та аналіз електронних послуг у 
контексті їх використання та застосування 
у різних напрямах людської діяльності з 
метою побудови організаційних та інфор-
маційних систем, методів системного струк-
турного аналізу та об’єктно-орієнтованого 
аналізу моделювання процесів та інфор-
маційних потоків зазначених типів систем. 

В. Д. Шквір, А. Г. Заго-
родній, О. С. Височан.
Інформаційні систе-
ми і технології в об-
ліку та аудиті
Підручник. Третє ви-
дання, стереотипне.
Організація і впрова-
дження інформацій-

них систем (ІС) та застосування автома-
тизованих інформаційних технологій 
(ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. 
Висвітлено питання розвитку ІС, органі-
зації позамашинної і машинної інформа-
ційної бази, поняття ІТ та їх застосування 
для розв’язування задач бухобліку та ау-
диту. Основи створення, функціонування 
та вибору ІС бухгалтерського обліку.
Для студентів спеціальностей бухгалтер-
ського спрямування.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/.   У книгарнях діє дисконтна програма „Книжкова скарбничка“
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