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Як і де відпочиватимете на канікулах?

Анна Повалінська, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Розмальовуватиму пряники глазур’ю“
Решта літа працюватиму. Оскільки робота лише на два 
місяці, то матиму хіба вихідні. Я спеціально підшукала 
собі роботу на канікули. Хочу відчути смак дорослого 
життя, трохи підзаробити, щоб наскладати гроші на но-
вий телефон. Я розмальовую пряники глазур’ю і ця ро-

бота мені дуже подобається.

Тетяна Попова, студентка першого курсу Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук:

„На море, в музеї, в замки!“
Як завжди з друзями поїдемо в Одесу, Затоку. Ми маємо 
там знайомих і зазвичай заздалегідь домовляємося, що 
приїдемо туди. Надаємо перевагу активному відпочин-
кові: замки, музеї, екскурсії. Ми це все дуже любимо. Ще 
хочемо відвідати столицю — Київ, бо ніхто з нас там ще 
не був. Канікули довгі, якби було більше фінансових можливостей, то 
поїздили б більше.

Ігор Співак, студент четвертого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Повчуся і відпочину в горах та на морі“
Зараз навчаюся на четвертому курсі, недавно захистив свій 
диплом бакалавра. Зрештою вже шматочок літа проминув. 
А ще я навчаюся на військовій кафедрі, тож упродовж лип-
ня мушу відвідувати заняття там. Зате в серпні поїду на 
відпочинок на навчально-оздоровчу базу „Політехнік-3“ в 

Коблеве. На морі люблю плавати, грати різні спортивні ігри, а ввечері гуля-
ти з друзями містом. У найближчі вихідні збираюся стрибати з парашутом, 
потім поїду з друзями в Карпати з палатками. Надаємо перевагу активному 
відпочинку. Тож, як тільки є вільний час їду кудись — в інше місто, в гори.

Хто куди, лиш би подалі від шумно-
го міста, бодай на кілька днів, або 
хоча б на вихідні. Принаймні такі 
плани в моїх знайомих, які вже 
врешті дочекалися канікул або від-
пусток. Із кожним роком збільшу-
ється кількість тих, хто прагне по-
мандрувати кудись у гори, поїздити 
країною, щоб не лише в інтернеті 
роздивлятися цікаві місця і гарні 
краєвиди. А тим більше, що влітку, 
окрім повідпочивати потрібно ще 
й зробити цілу колекцію селфі, 
пофотографуватися біля кожної 
визначної і не дуже пам’ятки, щоб 
засвідчити — „і я там був чи була“.

Та є ще ті, хто попри навчання ще й 
працюють, тож, як кажуть, — „від-
починок їм не світить“. До тих, кому 
гори і море можуть лише снитися, 
належать і студенти-боржники, які 
через різні об’єктивні чи суб’єк-
тивні причини не змогли скласти 
вчасно сесію і „загриміли“ на 
комісію. Тож упродовж двох літніх 
місяців будуть доучувати все, що 
не встигли осягнути за семестр, 
щоб у серпні прийти на перездачу. 
Ще одна причина, яка завадить 
студентам, особливо старших 
курсів, спокійно провести каніку-
ли, — навчальна практика. Багато 
її, мабуть, у кожному інституті та 
знаю від майбутніх геодезистів і 
будівельників, що саме студенти 
цих спеціальностей упродовж п’яти 
спекотних тижнів перебуватимуть 
на тому чи іншому виробництві, 
щоб теоретичні знання закріпити 
на практиці. 

Звичайно, найщасливіші ті, хто встиг 
вирішити всі справи до канікул, 
заздалегідь спланував собі літо, по-
ставивши за мету — жодної вільної 
хвилини не просидіти вдома. Вони 
вже наготували велосипеди, на-
мети, спальники, карімати і ласти, 
щоб побігати, поїздити, поплавати; 
побувати в улюблених місцях чи 
відкрити для себе ще щось цікаве 
і чарівне в Україні або ж десь за 
кордоном. Для них найважливіше 
— встигнути насолодитися літнім 
теплом, набратися гарних вражень 
і добрих емоцій, щоб вистачило 
аж до наступних канікул. Тож не 
зволікайте, завершуйте всі справи і 
гайда відпочивати, бо літо минає!

Наталія Браташ, магістрантка першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Хочу просто погрітися на сонечку“
З коханим хлопцем поїду на море. Хочемо просто відпо-
чити, нічого не робити, а лежати на сонечку. Коли по-
вернемося, маємо чимало планів. Потім він вступатиме в 
магістратуру, а я теж працюватиму над своєю дипломною 
роботою, щоб все вчасно встигнути. Ну, ще поїду в гості 
до свого хлопця в Східницю. То там ще трохи повідпочиваємо, тим біль-
ше, що я в Карпатах ще не була.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Закінчення на 6 с. m

комп’ютерні технології

Альтернативну енергетику 
потрібно виробляти в Україні
Незважаючи на те, що всі комунальні послуги стають непомірно 

дорогі, дозволити собі придбати альтернативні джерела енергії 
нині може далеко не кожен. Чи може Львівська політехніка запропо-
нувати споживачеві щось дешевше і що для цього потрібно, розмовля-
ємо з директором ІКТА професором Миколою Микийчуком.

— Як давно інститут працює над 
розробкою комп’ютерних технологій в 
альтернативну енергетику?

— Цим займаються практично всі 
кафедри інституту вже близько вось-
ми років. Ми, зокрема, працюємо над 
модернізацією процесів тепло- та 
енергозабезпечення житлового ко-
мунального сектора (опалення, піді-
грів води) і створенням автономних 
джерел електрозабезпечення. У світі 
цей напрям є дуже популярний, адже 
система автономного забезпечення 

дозволяє значно зменшити затрати 
на забезпечення електроенергією 
локальних об’єктів.

— Що вдалося вже зробити?
— Маємо розробки перетворю-

вачів, так звані колектори, які пі-
дігрівають воду з використанням 
сонячного випромінювання. Також 
розробили тепловий рекуператор, 
який забезпечує в приміщенні не-
обхідний мікроклімат повітря, збе-
рігаючи тепло. Ефективність нашої 
системи — 80 відсотків і вона мак-

симально автоматизована. Провели 
семінар, де представили виробникам 
і споживачам наш пристрій, яким 
вони дуже перейнялися. Він має ці-
каву додаткову функцію, якої нема                                                                                    

разом із BEST

ІТ-Львів для іноземних гостей
Двадцятеро студентів із Європи впродовж одинадцяти днів дізнаватимуться 

про особливості роботи та розвитку ІТ-сфери у Львові, слухатимуть провід-
них спеціалістів у цій галузі та знайомитимуться з усіма принадами нашого міста 
та країни. Таку цікаву і досить насичену програму підготували активісти львів-
ського осередку BEST у рамках Літніх освітніх курсів (Summer Course), які тради-
ційно проводять у червні для гостей із різних європейських країн.

— Освітні курси щоріч-
но відбуваються в кожно-
му із 97 осередків BEST у 
33 країнах. Завжди це щось 
нове, цікаве, захоплююче. 
У Львові цей проект реа-
лізовуємо влітку. Щоразу 

намагаємося обрати таку 
тему, щоб була цікава про-
гресивній молоді. Цього-
річ обговорювали ІТ-тех-
нології. Ця галузь зараз 
дуже стрімко розвиваєть-
ся, тож хочемо показати 

нашим гостям, як можна 
влитися в цей світ, знайти 
себе, як краще працювати 
— на фрілансі чи у великій 
компанії. Тим більше, що 
Львів називають ІТ-сто-
лицею України, — розпо-

віла головний організа-
тор другокурсниця ІКТА 
Вікторія Андрєєва. 

Всі лекції гостям чита-
тимуть запрошені спікери, 
які свою діяльність спря-
мовують на розвиток цієї 
галузі. Зокрема, це будуть 
досвідчені працівники з 
SoftServe, GlobalLogic, 
ELEKS. Для учасників 
Літніх курсів організують 
візити в компанії, проде-
монструють як відбува-
ється робочий процес, по-
знайомлять із персоналом. 
Також будуть спікери, які 
досягли успіху в цій галузі, 
як фрілансери, серед них і 
відомий інтернет-підпри-
ємець та мандрівник Орест 
Зуб.

Студенти-політехні-
ки також матимуть цікаве 
літо і братимуть участь 
у таких освітніх курсах 
за кордоном. Так, днями 
кілька осіб поїде до Іспа-
нії. 

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 21-22 [2941-2942]
7 липня —  30 серпня 20164 СТУДІЇ

науковий семінар

Інтерактивний майданчик на 
тему кіберфізичних систем
У Львівській політехніці 21 – 22 червня відбувся другий науковий семі-

нар „Кіберфізичні системи: досягнення та виклики“.

Семінар задумували передовсім 
на підтримку масштабного проекту 
— НДР ДБ/КІБЕР, до виконання яко-
го залучені працівники ІКТА, нагадав 
голова семінару, керівник проекту ДБ/
КІБЕР, завідувач кафедри електро-
нних обчислювальних машин Полі-
техніки Анатолій Мельник. На кожній 
кафедрі інституту створений колектив 
або й кілька, які працюють над різними 
аспектами проекту, адже кіберфізичні 
системи — складні, багатокомплексні 
об’єкти, в яких поєднуються кіберне-
тичні засоби і фізичний світ.

— Ми поділили кіберфізичні сис-
теми на 5 рівнів: засоби вимірювання, 
засоби взаємодії з фізичним світом, 
засоби спостереження за ним, а та-
кож засоби збору інформації і засоби 
опрацювання інформації; на вищому 
рівні — засоби прийняття рішень, а ще 
далі — взаємодії з людиною. Кіберфі-
зичні системи охоплюють практич-
но всі сфери діяльності людини — це 
стратегічний технічний напрям, тож 
намагаємось з різних боків дивитись 
на них, аналізувати, — каже професор 
А. Мельник.

Семінар є майданчиком для обміну 
досвідом і досягненнями, виявлення 
актуальних проблемних питань, пла-
нування дальших заходів та діяль-
ності. На зустрічі учасники проекту                     
ДБ/КІБЕР мали нагоду доповісти про 
свої напрацювання; були й студент-
ські доповіді. Львів’яни, а також гос-
ті з Києва, Чернівців, Кривого Рогу 
та з-за кордону, зокрема з Іраку та 
Йорданії, обговорили низку питань: 
розроблення принципів і методів по-

будови кіберфізичних систем, об’єд-
нання потоків інформації і захист ін-
формації в системах тощо. Йдеться 
не лише про технічні, математичні 
аспекти, а й про певні концептуальні 
моменти: серед порушених тем — кі-
берфізичні системи як одна зі скла-
дових т. зв. Четвертої промислової 
революції, пов’язаної з формуванням 
нового типу виробництва через злит-
тя автоматизованого виробництва, 
обміну даних і технологій. До слова, 
ідея „Промисловості 4.0“ була в цен-
трі уваги на Давоському економічно-
му форумі в січні цьогоріч.

За результатами зустрічі праці 
його учасників рекомендують до пу-
блікації в університетських Вісниках, 
як-ось „Комп’ютерні системи та ме-
режі“, а найкращі — в англомовному 
журналі „Досягнення в кіберфізич-
них системах“ (Advances in Cyber-
Physical Systems). Інтерактивний 
захід також сприяє „перетину“ тих, 
хто має спільні інтереси, чи-то до-
слідницькі, чи практичні. Так, ска-
жімо, співпрацювати з науковцями 
висловили бажання представники 
Львівського центру Інституту кос-
мічних досліджень НАН і НКА Украї-                                                                                                           
ни, а ось гості з компанії Arcelor 
Mittal із Кривого Рогу, окресливши 
проблеми, пов’язані з калібруванням 
вимірювальних засобів, практично 
відразу ж отримали позитивний зво-
ротний зв’язок у доповіді професора 
Василя Яцука на цю тему — тож, оче-
видно, сторони співпрацюватимуть.

Ірина ШУТКА
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Молоді вчені Політехніки — 
стипендіати Кабміну України. 
Їх одержуватимуть чотири 
представники вишу: Роман 
Небесний (ІХХТ), Юрій Костів 
(ІКТА), Віктор Кусьнеж (ІМФН), 
Ігор Кулиняк (ІНЕМ).

Як вийти у міжнародне акаде-
мічне середовище. Про публі-
кацію у міжнародних виданнях, 
різні аспекти вивчення англій-
ської мови, підготовку наукових 
проектів для здобуття грантів 
і т.п. говорили в ІНЕМ під час 
всеукраїнського круглого столу. 
Досвідом ділились молоді нау-
ковці ІНЕМ, ІАПО Політехніки та 
інших вишів із Харкова, Одеси 
тощо. Захід організувала Рада 
молодих учених ІНЕМ.

ІТ-компанії — до розроблення 
стандартів вищої освіти. До-
лучитися фахівців-практиків до 
цієї справи запросила очільни-
ця МОН Лілія Гриневич під час 
Lviv IT Jazz Conference у Львові 
26 – 27 червня. На її думку, кон-
куренція між освітніми програ-
мами, участь ІТ-спеціалістів у 
розробці освітніх стандартів 
і зв’язок ІТ-ринку з вишами 
допоможуть підвищити якість 
підготовки ІТівців в Україні.

Україна — Польща: погли-
блення співпраці. Угоду про 
поглиблення співробітництва 
у сфері вищої освіти і науки 
підготують і планують підписа-
ти у грудні, домовились міністр 
освіти і науки України Лілія 
Гриневич і міністр науки та 
вищої освіти Польщі Ярослав 
Говін. Договір, як сподіваються, 
допоможе поглибити співп-
рацю щодо академічної мо-
більності, створення програм 
подвійних дипломів, започат-
кувати спільну інтернет-плат-
форму для вишів, поглибити 
зв’язки в рамках програми                                                            
„Горизонт-2020“ тощо.

В Україні створять реєстр 
вишів. Він буде складовою 
частиною Єдиної державної 
електронної бази з питань 
освіти і міститиме інформацію 
про тип і форму власності вишу, 
перелік його засновників, дані 
про ліцензії, видані йому тощо. 
Доступ до реєстру — через сайт 
МОН.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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молодий науковець

Треба бути впевненим        
у тому, що робиш
Асистент кафедри вищої геодезії та астрономії Ігор Савчин півроку 

тому очолив секцію Ради молодих учених ІГДГ. А нещодавно став 
найкращим молодим науковцем року за підсумками 2015-го. 

Спонтанний вибір — 
вдалий

Хочеться почати з того, що Ігор 
Савчин геодезією зацікавився, коли 
вже став студентом. Спершу вступав 
на будівництво, але не проходив за 
конкурсом. Серед 15-ти можливих 
спеціальностей, на які можна було 
потрапити, була геодезія. 

— Мене зацікавила радше назва, 
але не розумів і не знав, що це таке. А 
батьки не розуміли, чому я не пішов 
хоча б на економіку. Хоча паралельно 
вступив у Фінансову академію, де на-
вчався заочно, — пояснює Ігор Савчин.

Був успішним студентом, кіль-
ка разів отримував підвищену сти-
пендію. На останньому курсі почав 
думати про науку. Пішов із тим до 
завідувачки кафедри професора 
Яромири Костецької, а відтак — 
до директора інституту професора 
Корнилія Третяка, який і став його 
науковим керівником. Отож, випад-
ковий, навіть інтуїтивний вибір пе-
рейшов у вдалий. 

Аспірантура
Саме тоді в Україні розпочався 

проект із встановлення на чотирьох 
гідроелектростанціях автоматизо-
ваних систем моніторингу. Про-
фесор Третяк запропонував своєму 
підопічному працювати в цій темі. 
Студент погодився, напрямком його 
дипломної було вивчення оптимі-
зації геодезичних мереж. Згодом це 
невелике дослідження переросло у 
дисертаційне.

— Особливо насиченим для мене 
був другий рік в аспірантурі — опу-
блікував сім статей, побував на бага-
тьох всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, стажувався у Казах-
стані, Швейцарії, Німеччині, разом 
із науковим керівником розробив 
проект автоматизованих систем 
моніторингу двох електростанцій у 
Казахстані… Це один із найкращих 
періодів мого життя, — робить ви-
сновок співрозмовник.

Згодом був захист дисертації, 
отримання наукового ступеня кан-
дидата наук. 

Наука — це те,                                   
що подобається

…Як-не-як, а професія геоде-
зиста особлива тим, що вона пов’яза-
на з частими поїздками, відряджен-
нями. Доводиться працювати у полі 
і за різних погодних умов.

Ігор Савчин вважає, що в його 
професії треба бути впевненим у 
тому, що робиш, добре розуміти по-
ставлені завдання, пам’ятати, що на-
віть найменші невдалі експеримен-
ти можуть спричинити катастрофу. 
Молодому науковцеві доводиться 
працювати на дуже відповідальних 
об’єктах, наприклад, на найбільшій у 
Європі Дністровській гідроакумулю-
ючій електростанції.

— Хто у Вас на сьогодні переважає 
— викладач, науковець, практик? 

— Очевидно, що таки науковець. 
До викладача ще треба рости, набу-
вати досвіду. Практики теж маю над-
то мало. А як науковець я розвинувся 
найбільше. Вивчаю нові для україн-
ської геодезії питання — автома-
тизацію геодезичних вимірювань, 
їхню надійність.

У раді
— До Ради молодих учених я ак-

тивно прийшов у лютому цього року. 
Хоча офіційно тут — від першого 
курсу аспірантури, проте активності 
не проявляв. А тепер надихнуло те, 
що захист уже позаду, я повноцін-
но працюю на кафедрі, то чому б не 
спробувати себе? Запропонував ідеї, 
подав свою кандидатуру на голову — 
і мене обрали.

— Що вже вдалося здійснити за цей 
короткий час? 

— Найперший здобуток — після 
трирічної перерви наша рада почала 
брати участь у конкурсах на гранти 
Політехніки для молодих учених 
— ми подали аж три пропозиції 

(найбільше серед усіх інститутів) і 
чекаємо результату. Також провели 
невеликий моніторинг і виявили, що 
в нас аж 41 молодий науковець, 30% 
із них — уже захищені. А більшість 
вважала, що робота Ради молодих 
учених зводиться до щорічного звіту 
її керівника.

Ще ми поділили роботу молодих 
учених інституту на п’ять секцій за 
напрямками діяльності і створили 
одну студентську. Наразі семеро 
студентів вирішили також долучи-
тися до роботи секції — мають намір 
готувати статті і брати участь у кон-
ференціях. Важливо, що на перше 
наше засідання прийшов ректор. Ми 
поспілкувалися, відчули підтримку. 

— Яка найбільша проблема моло-
дих науковців Інституту геодезії? 

— Відсутність досвіду вдалого 
пошуку грантів. На жаль, чомусь ні-
хто не хоче розповісти, як він виграв 
грант. А початківцем бути важко, 
якої б сфери то не стосувалося. Тому 
ми розглядаємо пропозицію ство-
рити робочу групу, яка подасться на 
грант, і супроводжуватимемо її на 
кожному кроці. Хоча знаю, що бага-
то країн тепер відмовляють україн-
цям у грантах саме через війну.

— Що найперше треба робити, 
щоб утвердитися, як переконувати 
міжнародну спільноту у нашій науко-
вій надійності?

— Публікуватися у закордонних 
виданнях, особливо тих, що входять 
до бази Scopus. Погоджуюся, що легше 
подати публікацію до інститутського 
видання і вже за тиждень знати резуль-
тат, аніж рік і більше чекати відповіді 
з міжнародного видання. Але яка кіль-
кість читачів про нас дізнається тут і 
там? Тому я агітую своїх колег реєстру-
ватися на міжнародних порталах для 
науковців. Особисто я маю публікації 
в болгарському і двох польських видан-
нях, які входять до індексу Copernicus. 
Він трохи нижчий від Scopus, однак 
опублікуватися можна трохи швидше 
і до захисту це враховують. 

Ірина МАРТИН
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кафедра

Працюють, щоб залишити після себе 
добре ім’я
Кафедра гідравліки та сантехніки ІБІД, яку очолює 

професор Володимир Чернюк, готує для промисло-
вості добрі кадри і щодня, незважаючи на брак фінан-
сування, працює над науковими дослідженнями напір-
них потоків рідин і очищення природних і стічних вод.

Надскладне завдання
Науковці кафедри раніше прово-

дили дослідження на замовлення вій-
ськового комплексу СРСР. Коли ж він 
розпався, ситуація змінилася: тепер 
змушені і дослідження проводити, 
і видавати монографії за свій кошт. 
Під керівництвом завідувача кафедри 
нині досліджують засоби керування 
напірними потоками.

— Вивчити рух частинок у потоці 
рідини дуже складно, — говорить Во-
лодимир Чернюк. — Для цього експе-
риментально досліджуємо структуру 
потоків рідин у геометричних неодно-
рідностях труб засобами візуалізації: 
лазерною анемометрією та швидкісною 
кінозйомкою. На жаль, незважаючи на 
те, що наука розвивається, сучасна гід-
родинаміка ще неспроможна урахува-
ти всі особливості потоку. Складність 
полягає ще й у тому, що частинки ріди-
ни щосекунди змінюють свою форму і 
напрям руху. Теоретично описуємо за-
кони руху рідин включно з потоками зі 
змінною витратою рідини по довжині 
потоку. До речі, над розв’язанням ди-
ференціального рівняння руху рідини зі 
змінною витратою науковці працюють 
уже впродовж ста років. Ми теж долучи-
лися до цього надскладного завдання. 
І маємо значні здобутки. Наші розроб-
ки можна застосовувати в енергетиці, 
гідромеліорації, машинобудуванні, в 
хімічних виробництвах тощо.

Чи дослухатимуться 
замовники до науковців?

Доцент Володимир Жук уже по-
над 10 років займається напрямом 
керування поверхневих стоків. На 
цю тематику закінчує писати доктор-
ську дисертацію. Науковці кафедри 
вже захистили чотири кандидатські 
дисертації, вийшла монографія, на 
замовлення вітчизняного виробника 
виготовлено стенд для дослідження 
водоприймальних трапів за європей-
ською методикою. 

— Зазвичай, ми 
займаємося дослі-
дженнями, що не 
дають віддачі відра-
зу, а наша промис-
ловість, на жаль, 
вимагає не високої 
науки, а ефектив-
них і дуже простих 
результатів уже сьогодні, — долу-
чається до розмови Володимир Жук 
— Маємо доробки з автоматизації 
роботи систем водопостачання: ми 
тут добрі фахівці, бо є гідравліками і 
спеціалістами-технологами. Знаємо 
відразу низку дисциплін: теоретич-
ну механіку, механіку рідин і газів, 
хімію, технологію очищення стоків, 
електротехніку, математику.

— Нині дуже актуальна тема Гри-
бовицького сміттєзвалища. Ви якось 
сприяли вирішенню цього питання?

— В Україні це питання загалом 
ніхто не вирішує, а ось наші західні 
сусіди фільтрати очищують, витра-
чаючи, звичайно, на це великі кошти. 
Ми провели дослідження можливих 
шляхів нейтралізації фільтратів, про-
пускаючи їх через львівські каналіза-
ційні очисні споруди. Розробили ре-
комендації з впливу фільтратів на бі-
ологічне очищення, поставили перед 
замовниками багато обмежень і умов 
скидання фільтратів, зокрема, щоб 
політехніки вели постійний моніто-
ринг процесу. Це потребувало хоча 
б мінімального фінансування, але 
його не знайшли… Спочатку керів-
ники Грибовицького полігону твер-
дих відходів дотримувалися наших 
вимог, хоча й мінімальних, та згодом 
міська влада призупинила скидання 
фільтратів на очисні споруди. 

На рахунку науковців є ще чимало 
інших цікавих досліджень. Врахову-
ючи великі тепловтрати в транспор-
туванні гарячої води, їх, зокрема, 
долучили до роботи і над цією про-
блемою. У планах міста — поставити 
у кожному великому будинку локаль-
ні водонагрівачі. Це зменшить те-

пловтрати і підвищить ефективність 
теплопостачання.

— Коли мова йде про наукоміст-
ку продукцію, то звертаються до нас, 
але наших рекомендацій не завжди 
дотримуються, — підсумовує Воло-
димир Чернюк. — Зазвичай пред-
ставникам громадськості кажуть: 
„ми порадилися з політехніками“, а 
роблять по-своєму. Та ми не зважає-
мо на це, працюємо. Науку на кафе-
дрі роблять люди, яким подобається 
дослідницький процес. Вони готові 
віддавати їй весь свій вільний час, 
жертвувати своїм добробутом, від-
починком і власними коштами. Я, до 
слова, докторську захистив і книжки 
почав писати вже у зрілому віці, коли 
за плечима був чималий багаж знань 
і досліджень. Нині монографії пишу 
легко, із задоволенням.

Яку воду п’ємо?
Доцент Оксана Мацієвська спіль-

но із колегами вивчає вплив якості 
питної води на організм людини. 
Дослідження проводять разом з гео-
логами, медиками і студентами-ма-
гістрами. Мають цікаві результати.

— Вода на наших 17 водозабірних 
спорудах відповідає якості державних 
норм, — каже моя співрозмовниця. — 
Ми дослідили, що на вході до Львова 
вона відповідає нормативам питної 
якості. Інше питання, якою вона 
доходить до споживача, адже труби 
старі, часто іржаві, іноді їх прори-
ває. Присвячено чимало наукових 
досліджень і роботі побутових філь-
трів. Дійшли висновку, що найкраще 
користуватися механічними фільтра-
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в закордонних аналогів: можливість 
кондиціювання повітря в приміщен-
ні влітку. Працюємо над проектом 
створення теплових помп. Як відомо, 
США, Німеччина, скандинавські кра-
їни майже половину потреб теплової 
енергії для нагрівання води і споруд 
використовують безпосередньо з 
енергії землі. Однак, закордонні ана-
логи дуже дорогі. Наші підрахунки 
показують, що система, створена на 
основі розробок Львівської політех-
ніки, буде в 2 – 2,5 рази дешевша від 
закордонних аналогів. Тож перспек-
тиву маємо, у своїх силах впевнені, 
тому будемо працювати над новими 
розробками і реалізовувати їх.

— Виробники, зазвичай, зацікавлені 
у високій ціні, а ваша мета — здешеви-
ти продукцію. Як це правильно виріши-
ти?

— Альтернативну енергетику, аби 
вона стала доступна для пересічного 
споживача, потрібно виробляти в 
Україні. Враховуючи ж реформу ви-
щої освіти, розвиток інноваційної ді-
яльності стає важливим елементом ді-
яльності університету, тому наука має 
створювати інноваційно привабливі 
продукти за рахунок інженерії (а ми 
маємо багато досвідчених науковців, 
залучаємо фахівців інших фірм), дуже 
оперативно реагувати на потреби 
ринку. Наші розробки дуже цікаві, 
потрібні, а оскільки Львівська полі-
техніка намагається бути у фарватері 
тих, хто дбає про підвищення енерго-
ефективності й енергоощадності, то 
починаємо з ними виходити на ринок. 
Зараз працюємо над держбюджетною 
темою „Дослідження і створення кі-
берфізичних систем“. Наші сучасні 

системи альтернативної енергетики 
є одним із варіантів кіберфізичних 
систем. Створюємо якнайкращі умо-
ви для залучення до тієї роботи ви-
кладачів і студентів, фірм-сателітів, 
зацікавлених виробників.

— Ваші доробки вже конкретно десь 
використовують?

— Звичайно, вже встановлено 
десятки сонячних колекторів, які від 
сонця нагрівають воду. Зреалізували 
два проекти із встановлення джерел 
електричної енергії на основі соняч-
них елементів. Так, на залізничному 
двірці в Трускавці вже півтора року 
безперебійно працює наша система 
підігріву гарячої води, що свідчить 
про надійність нашої комп’ютеризо-
ваної системи. 

Політехніка не має своєї промис-
лової бази, але ми співпрацюємо з 
багатьма фірмами-сателітами, з ви-
робниками. Це з одного боку. З ін-
шого — у перспективі Політехніки — 
створення сучасного інноваційного 
технопарку. Сподіваюся, там будуть 
технологічні лінії із дрібносерійного 
виробництва, де могли б працювати 
й проходити виробничу практику 
студенти, а викладачі — перевіряти 
свої наукові концепції, реалізову-
вати свої інженерні вміння. Хочемо 
створити дешеві альтернативні дже-
рела енергії, налагодити їх масове 
виробництво. Це було б цікаво й для 
споживача, який мав би гарантію, що 
Львівська політехніка забезпечить 
придбання альтернативних джерел 
енергії, доступних за ціною. 

— Місто цікавиться вашими роз-
робками?

— Загалом цікавиться. Працівни-
ки міської адміністрації приходять 
до нас на семінари, однак наразі кон-

кретних пропозицій для реальної роз-
робки проектів нема, бо є проблеми з 
фінансуванням. Тож на реалізацію 
глобальних проектів шукаємо фінан-
си самі. З іншого боку, наш покупець 
— масовий споживач, уже з 1 липня 
відчує на собі подвійне збільшення 
ціни за енергоносії і буде особливо 
зацікавлений у нашій продукції.

— Ваші проекти можуть стати на 
перешкоді корупції?

— Ринок передбачає конкуренцію. 
В наших умовах вона деколи дуже не-
проста: нинішня організація ринку не 
сприяє поширенню такої ініціативи, 
зокрема — здешевленню альтерна-
тивних джерел. Але якщо цьому про-
цесу надати масовий характер, то мо-
нополісти будуть змушені наближати 
свої ціни до тих, які будуть на ринку. 
До прикладу, наші сонячні колектори, 
виготовлені на одному з підприємств 
Львова, коштують в 2 – 2, 5 рази де-
шевше, ніж закордонні аналоги, які 
реалізовують в нашому регіоні. Зви-
чайно, тут має своє потужне слово 
сказати реклама. 

— Де можна придбати ці сонячні 
колектори?

— Виготовленням та реалізацією 
систем альтернативної енергети-
ки займається підприємство „Світ- 
екосервіс“. Львівська політехніка у 
співпраці з фірмами-сателітами ство-
рює весь комплекс сервісу сучасних 
систем альтернативної енергетики. 
Вони досить надійні і ефективні у 
використанні. Прогнозуємо, що вже 
з осені наступного року на них буде 
значний попит і тоді подамо свіжішу 
інформацію стосовно їх придбання і 
встановлення.

Катерина ГРЕЧИН

комп’ютерні технології

Альтернативну енергетику потрібно 
виробляти в Україні

m Закінчення. Початок на 3 с.

ми, які час від часу треба промивати. 
Перевіряли й привозну воду. До цієї 
роботи залучали студентів, які приво-
зили воду з різних районів Львова. На 
жаль, із 11 перевірених точок реалі-
зації, вода жодної не відповідала ви-
могам, які ставляться до питної води. 

Цікаво, що студенти самі захоті-
ли випробувати на собі вплив різної 
води на організм. Один із магістран-

тів по черзі споживав спочатку до-
машню воду, потім дистильовану, 
заморожену. Після кожного літра 
води здавав кров на аналізи. Науков-
ці проводили сканування краплини 
крові, порівнювали з тією, коли пив 
домашню воду.

— Результати вражаючі, — каже 
Оксана Мацієвська. — Дистильована 
вода спричинила злипання еритро-

цитів, тала вода також не дала опти-
мальних результатів, водопровідна 
вода з нашого навчального корпусу 
мало змінила характеристики крові. 
Найкращі результати дала пляшкова 
„Поляна квасова“. Дальші досліджен-
ня стосуватимуться експлуатації 
водопровідної мережі. Публікуємо 
статті, монографії. 

Катерина ГРЕЧИН
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особливий гість

29-річна Ольга Броварець — наймолодший доктор фізико-математичних наук в Україні. 
Сьогодні провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики 

Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) НАН України та за сумісництвом старший 
науковий співробітник кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту 
високих технологій (ІВТ) Київського національного університету ім. Т. Шевченка розповідає 
про поєднання фізико-математичних і біологічних знань у дослідженні загадкової молекули 
життя — ДНК та про складові успішної наукової кар’єри.

На перетині біології, фізики, хімії            
та математики

— Ольго, розкажіть 
трохи про себе.

— Я народилася у ро-
дині викладачів у Ніжині, 
що на Чернігівщині. Щиро 
вдячна своїм батькам 
Олександрові Васильови-
чу і Надії Григорівні та ба-
бусі Єфросинії Семенівні 
(яка вже, на жаль, відійшла 
у вічність): ще з дитинства 
вони прищеплювали мені 
любов до праці, зокрема 
інтелектуальної, творчої.

2004 року я із золо-
тою медаллю закінчила 
ліцей при Ніжинському 
державному педунівер-
ситеті ім. М. Гоголя за 
фізико-математичним 
напрямком, 2009-го, з від-
знакою, — фізичний фа-
культет КНУ ім. Т. Шев-
ченка (спеціальність 
„фізика“, спеціалізація 
„медична фізика“). Вдяч-
на колективу кафедри 
молекулярної фізики за 
високоякісну фахову під-
готовку, вимогливість 
і доброзичливість — це 
каталізувало мій потяг до 
науки і створило належне 
професійне підґрунтя для 
моїх мрій. На запрошення 
академіка НАПН України, 
професора Олега Васи-
льовича Третяка вступи-
ла до очної аспірантури 
на кафедру молекулярної 
біології, біотехнології та 
біофізики щойно створе-
ного ІВТ КНУ ім. Т. Шев-
ченка за спеціальністю 
„біофізика“, а також до 
заочної аспірантури у від-
діл молекулярної та кван-

тової біофізики ІМБіГ 
НАНУ за спеціальністю 
„молекулярна біологія“. 
До речі, вступний іспит 
у мене із молекулярної 
біології до аспірантури в 
ІМБіГ приймала корифей 
сучасної молекулярної 
біології академік НАНУ, 
професор Ганна Вален-
тинівна Єльська — я от-
римала „відмінно“.

Навчання у міждисци-
плінарній аспірантурі, де 
органічно переплелися бі-
офізика як фізико-матема-
тична наука з молекуляр-
ною біологією, зіграло клю-
чову роль у моїй науковій 
кар’єрі. Мій науковий керів-
ник — член-кореспондент 
НАНУ, професор Дмитро 
Миколайович Говорун — 
ввів мене у Храм Науки і 
захопив найзагадковішою 
молекулою життя — ДНК. 
На мене, п’ятикурсницю 
фізичного факультету, ди-

вовижно вплинули його 
лекції — неординарністю, 
свіжістю, проблемністю і 
простотою викладу. Захи-
щаючи дипломну роботу 
під його керівництвом, я 
вже мала 7 наукових пу-
блікацій. Це був дуже про-
дуктивний і захоплюючий 
старт. Значну роль відігра-
ли й наукові семінари в ІВТ 
та ІМБіГ НАНУ — гарячі 
суперечки та дискусії, які я 
залюбки відвідувала.

— У якій науковій те-
матиці Ви працюєте? Як 
Вам вдалося захистити 
докторську в такому моло-
дому віці?

— Моя тематика — 
структурні механізми спон-
танного точкового мутаге-
незу. Кандидатську я захи-
стила дочасно, на другому 
курсі аспірантури, доктор-
ську — раніше п’ятирічного 
терміну після захисту кан-
дидатської, наприкінці 2015 
року. Секрет мого успіху, 
на думку Дмитра Микола-
йовича, — простий: залю-
бленість у науку і висока 
фахова підготовка, напо-
легливість, самовмотиво-
ваність, працелюбність 
і працездатність, навіть 
здатність до самопожер-
тви. Я ж вважаю, що мені 
дуже поталанило із науко-
вим керівником: це віддана 
науці людина, спроможна 
тактовно і наполегливо 
вести вперед, пропонуючи 
свіжі ідеї та методи їхньої 
реалізації. До речі, обчис-
лювальна біологія —саме 
та сфера, в якій можемо за 

рахунок вдалої постановки 
задач доволі швидко досяг-
ти результатів, конкурую-
чи із західними вченими. 
Дозволю собі дати пораду 
молодим ученим — відразу 
писати статті англійською, 
надто у міжнародні жур-
нали. Альтернатив цьому 
немає!

— Ви є співавтором те-
орії спонтанного точково-
го мутагенезу — процесу 
виникнення змін у геномі, 
що є наслідком пошкоджень 
молекул ДНК, хромосом, 
процесів поділу клітин. Це 
щось із галузі біології, меди-
цини: як тут допомагають 
точні науки?

— Справді, це міждис-
циплінарна тема, розв’я-
зок якої лежить на пере-
тині біології, фізики, хімії 
та математики. У нашому 
дослідженні цієї важли-
вої біологічної проблеми 
роль молекулярної фізики 
і квантової хімії була вирі-
шальною. Кого цікавить 
докладніше, завітайте на 
мою сторінку в Research 
Gate — www.researchgate.
net/profile/Olha_Brovarets.

— Для вирішення яких 
практичних проблем мо-
жуть бути корисними 
результати Ваших дослі-
джень?

— Без знання елемен-
тарних механізмів виник-
нення спонтанних точко-
вих мутацій неможливо 
просунутися вперед у роз-
робці стратегії управління 
нестабільністю геному, 
розумінні фізико-хімічних 
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без обмежень

Допомогти незрячому „побачити“ Львів

Львівська політехніка започаткувала майстер-класи 
для ексурсоводів, які обслуговуватимуть незрячих.

У Ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій 
для осіб з особливими потребами Політехніки стартували май-
стер-класи за фахом „Підготовка гідів до роботи з незрячими 
екскурсантами і адаптація екскурсійних маршрутів для осіб з 
глибокими вадами зору“.

Екскурсоводів навчатимуть правильно коментувати екс-
курсійні маршрути й описувати візуальні об’єкти для незря-
чих людей, що допоможе їм по-новому „побачити“ історичні 
й пам’ятні місця Львова. Навчання проводять акторка Леся 
Бонковська, психолог Жанна Катерняк, керівник Ресурсного 
центру Політехніки, виконавчий директор ГО „Українська 
спілка інвалідів“ Оксана Потимко, працівниці центру Марта 
Сидоряк і Катерина Івашутіна. Майстер-класи реалізовують-
ся в рамках проекту openlviv.blind.ua і за підтримки управління 
культури ЛМР.

За інформацією прес-служби Львівської політехніки

підвалин еволюції, дизайні 
високоефективних мутаге-
нів — аналогів нуклеотид-
них основ із адресною дією 
для цільового використан-
ня, зокрема в антивірусній 
та антираковій терапії. 
Наші напрацювання дозво-
ляють сподіватися на істот-
не підвищення у недалеко-
му майбутньому точності 
нанопристроїв біомолеку-
лярної електроніки, які ви-
користовують ДНК як но-
сій інформації, створення 
синтетичних макромолеку-
лярних структур, здатних 
подвоюватися  із наперед 
заданою точністю.

Наша тематика є кла-
сичною, її історія налічує 
більше 50-ти років, та нині 
нею інтенсивно, на жаль, 
не займаються. Зазначу, 
що завдяки зреалізованому 
надскладному ядерно-маг-
нітному експерименту  ко-
легам-дослідникам зі США 
(Duke University) вдалося 
підтвердити результати 
нашого фізико-хімічного 
моделювання механізмів 
виникнення спонтанних 
точкових мутацій, які ми 
опублікували 6 роками 

раніше. Оприлюднюючи 
свої напрацювання, аме-
риканці процитували у 
журналі Nature всі наші 
україномовні статті, що 
стосувалися теорії спон-
танного точкового мута-
генезу. Як на мене, це ви-
знання наших здобутків у 
відчайдушному змаганні 
за „пальму першості“.

— У травні цьогоріч з на-
годи Дня науки Вас і Вашого 
наукового керівника видав-
ництво Elsevier і МОН від-
значили престижною між-
народною нагoродою Scopus 
Awards Ukraine 2016 у номі-
нації „Найкращий колектив 
учених, який досяг значних 
наукових результатів без 
західних колаборацій“.

— Це була несподівана 
і дуже приємна нагорода. 
Elsevier влучило в яблуч-
ко: ми справді працювали 
самотужки, опублікували 
чимало статей у знаних 
міжнародних журналах, 
не залучаючи колег із-за 
кордону, — аби закріпити 
вітчизняний пріоритет на 
теорію спонтанного точ-
кового мутагенезу. Хоті-
лось би, щоб він отримав 

світове визнання. Ефек-
тивності нашої роботи 
сприяє середовище — ко-
лектив ІМБіГ НАНУ, який, 
без перебільшення, вва-
жаю найкращою академіч-
ною інституцією в Україні, 
де панує атмосфера зма-
гальності та вимогливості 
і водночас доброзичливо-
сті та  вільнодумства.

— Очевидно, буваєте за 
кордоном. Чи не хочеться 
туди?

— Свого часу їздила ча-
стіше, ніж тепер: це були 
конференції в Чехії, Поль-
щі, Словаччині, Словенії, 
Австрії. Тепер на це, на 
жаль, бракує грошей. Зараз 
плануємо співпрацю і вже 
частково розпочали спіль-
ні дослідження з колегами 
зі США, Канади, Японії та 
Іспанії.

— Які вади бачите в сис-
темі української науки? І як 
молодому вченому стати 
успішним у загалом мало-
сприятливих умовах?

— Серед недоліків: 
слабка інтеграція зі сві-
товим науковим просто-
ром, відсутність простих, 
чітко регламентованих і 

ефективних „правил гри“, 
які лежать в основі кар’єр-
ного зростання, низький 
рівень фінансування та 
матеріально-технічного 
забезпечення. Не мотивує 
пошукувачів-науковців і 
складна система захисту 
дисертацій. Цей перелік 
можна продовжити… „Со-
ціальні ліфти“ для молоді, 
на жаль, так і не запуще-
ні… Але переконана: хто 
хоче досягти мети, той 
неодмінно  знайде способи 
для її реалізації.

Як науковець мрію про 
дослідження механізмів 
спонтанного точкового 
мутагенезу на високомо-
лекулярному рівні з ура-
хуванням структури ДНК 
і білків, що обслуговують 
її реплікацію, та про екс-
периментальне підтвер-
дження цих напрацювань 
і, звичайно, впровадження 
теоретичних результатів 
у практику, зокрема ме-
дичну. Вірю, що в Україні 
будуть належні умови для 
розвитку науки!

Спілкувалась                                 
Ірина ШУТКА
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навчальна практика

Досвід австрійців варто запозичити

Студенти четвертого — п’ятого курсів Інституту архітектури у супро-
воді своїх викладачів Ольги Криворучко й Антона Коломійцева 

побували у Віденському технічному університеті, де взяли участь у вор-
кшопі Urban Density Lab Vienna. Про це сьогодні розповідають учасниці 
заходу — Марія Рибенчук, Оксана Бончик (на світлині) і Юлія Голуб.

Мотивація і знання 
англійської

Саме ці два чинники були вирі-
шальними при відборі на воркшоп. 
Зацікавлені поїздкою повинні були 
подати мотиваційний лист, порт-
фоліо, пройти два інтерв’ю: спер-
шу з викладачами свого інституту, 
потім — Віденського університету. 
Значну увагу звертали на портфоліо 
кандидата, його вміння працювати в 
команді і знання англійської мови. 
Відтак команда з п’ятнадцяти осіб 
вирушила на вісім днів до Відня. 

У команді — представники 
трьох країн

Візит українських студентів роз-
почався з екскурсії Віднем, яку про-
вели колеги з Технічного універ-
ситету. Потім учасників воркшопу 
поділили на групи по четверо осіб. В 
одній команді було двоє студентів з 
Політехніки і ще двоє — з Віденсько-
го чи Колумбійського університету, 
які також брали участь у заході. 

— Цікаво було спрацюватися 
представникам трьох різних куль-
тур. У моїй команді, наприклад, були 
студенти з університету Колумбії, у 
яких цілком інше бачення проекту-
вання, — зауважує Юля.

— Це не так просто — з’єднати в 
спільну ідею різні бачення. Попри 
всі складності, ми це зуміли, — про-
довжує думку Оксана.

— Загалом ми набули не лише про-
фесійного досвіду, а й досвіду спілку-
вання з викладачами і студентами з 
інших країн, — каже Марія. — За кор-
доном такі заходи для студентів про-
водять доволі часто. Для них це ста-
більна корисна практика, під час якої 
вони вчаться нестандартно мислити. 

Різне бачення,                                       
але спільна ідея

У перші три дні воркшопу сту-
денти знайомилися з ділянками для 
проектування. Їх було дві на вибір — 

менша, зі складнішим розташуван-
ням, і більша. Потім учасники зроби-
ли представлення про себе, прослу-
хали коротенькі тренінги, настанови 
щодо виконання завдань… А через 
п’ять днів кожна команда вже пре-
зентувала свою роботу. Які ж завдан-
ня треба було виконати? Найперше 
— придумати громадську споруду 
мультифункційного використання і 
житлову забудову. 

— Ми з Оксаною були в одній ко-
манді. Оскільки наша ділянка розмі-
щена у спальному житловому районі, 
то у своєму проекті ми запропонува-
ли спортивний центр, адже це дореч-
но і цікаво. Також вирішили зберегти 
ті елементи, які вже є на ділянці, зо-
крема колію, яку зараз не використо-
вують за призначенням, але вона 
додає певної атмосфери забудові. 
Також зберегли перепад рельєфу, на 
якому запропонували зробити своє-
рідні терасування, — аналізує про-
ект своєї команди Марія.

— У моїй групі були партнери з 
Колумбійського університету, а в 
США мало громадських просторів. 
Отож, їхні студенти у проекті хотіли 
всюди впровадити цей простір, ство-
рити прохідність і транзитність. Ми 
працювали на меншій ділянці, тому 

наші споруди повинні прилягати 
щільно одна до одної. Запропонува-
ли квартал житлової забудови такого 
ж типажу, як в історичних кварталах. 
А з громадської функції — парк для 
відпочинку, в якому облаштували 
спортивно-відпочинковий комп-
лекс, — продовжує розмову Юля. 

Виставка —  як підсумок
Мої співрозмовниці впевненні, 

що за цей короткий час перебування 
в Австрії, спілкування і спільної пра-
ці студентів трьох країн вони набули 
чималого досвіду, який знадобиться 
їм як у навчанні, так і згодом у роботі 
за фахом. Дівчата вважають, що цей 
досвід можна втілювати в Україні, 
зокрема у Львові.

— Можна впевнено взяти за при-
клад забудову Відня, який, до слова, 
схожий на Львів, але значно щіль-
ніший, адже в австрійській столиці 
багато населення. Попри те, там усе 
продумано дуже логічно, тому всі 
споруди добре функціонують, — 
роздумує Марія. 

Звісно, все треба аналізувати і 
модифіковувати, враховуючи нашу 
культуру, ментальність. Позитивне 
те, що у Відні фактично важко натра-
пити на десятиповерхівку, здебіль-
шого житлові будинки мають 5 – 6 
поверхів, 7 — це вже крайність. Там 
добре організовані внутрішні двори, 
чого бракує нам. Наші люди часто не 
розуміють, що прибудинкова тери-
торія — теж їхня, тому занедбують 
її. В Австрії — гарний простір для 
відпочинку. Поруч із будинком — 
музей, коло якого мешканці прово-
дять дозвілля, отож, добре обізнані в 
мистецтві. Завдяки тому, що простір 
притягує людей, там високий рівень 
освіченості. 

…Після повернення додому сту-
денти-архітектори підготували ви-
ставку концепцій, які напрацювали 
під час воркшопу. 

„Восени очікуємо на повний 
parade alleе — із готовими проекта-
ми студентів Львівської політехні-
ки, Технічного університету Відня 
та Колумбійського університету“, — 
підсумовує захід у Фейсбук-сторінці 
завідувач кафедри містобудування 
Галина Петришин. 

Ірина МАРТИН
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люди університету

Мистецтво і сенс 
професійного життя
Вже майже 25 років трудиться на кафедрі менеджменту і міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту старший викладач 
Наталя Калиновська, яка вміло поєднує у собі викладацьку й наукову роботу 
із поетичною творчістю.

— Вона легко „прижи-
лася“ в нашому колективі, 
її поважають колеги по 
роботі, люблять студен-
ти, — говорить директор 
інституту ІНЕМ професор 
Олег Кузьмін. —Наталя 
стала добрим і кваліфіко-
ваним викладачем, дуже 
старанна. Вона веде кілька 
дисциплін непростих спе-
ціальностей, пов’язаних 
з автомобілями й тран-
спортними технологіями 
(практично в групі одні 
хлопці, з якими треба вмі-
ти працювати, підтриму-
вати дисципліну), і добре 
дає собі раду. Крім цього, 
відповідає за розподіл на-
вчального навантаження 
викладацького складу ка-
федри, а це дуже важлива 
ділянка роботи. Вона емо-
ційна, дисциплінована, 
зібрана, працьовита. Вміє 
різко змінюватися і про-
фесійно зростати, якщо 
бачить у тому сенс. Влас-
не, у нас вона сформувала-
ся як економіст високого 
рівня. 

Формування особисто-
сті Наталі Калиновської 
припало на непрості дев’я-
ності. Вона, як випуск- 
ниця теплотехнічного 
факультету, працювала 
інженером у підприєм-
стві „Теплоелектропро-
ект“. Навіть, склавши 
кандидатські іспити, по-
чала збирати матеріал 
для кандидатської дисер-
тації. Однак впровадити 
дослідження не вдалося, 
бо підприємство закрили. 
Поворотним моментом 
стала зустріч з Олегом 
Кузьміним, тодішнім де-
каном інженерно-еконо-
мічного факультету, який 

запропонував їй роботу 
на кафедрі, яку очолював. 
Саме він і став її „хресним 
батьком“ у становленні 
і здобутті нового фаху. 
Повернувшись у Політех-
ніку, отримала другу вищу 
освіту за спеціальністю 
„Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності“ й 
активно долучилася до ка-
федральної роботи.

— Цей напрям тоді 
вже був доволі перспек-
тивний, — пригадує На-
таля Леонідівна.— Ми 
всі вірили, що країну че-
кає докорінна перебудо-
ва економіки, її дальший 
розвиток, тож з ентузіаз-
мом готували для цієї місії 
високоякісних фахівців, 
які могли б стати добрими 
керівниками-менеджера-
ми як на найнижчому, так 
і найвищому рівнях. Мене 
цей напрям приваблював 
ще й тому, що мала прак-
тичний досвід роботи ме-
неджера у швейцарській 
компанії „Цептер“. Пред-
мет „Основи менеджмен-
ту“ близький і через те, що 
це пріоритетний напрям 
досліджень Олега Євге-
новича Кузьміна і всіх нас. 
Той досвід використовую 
при викладанні теоретич-
ного матеріалу.

Спілкування з прогре-
сивною молоддю, спраг-
лою до новизни, пізнан-
ня світу, до особливостей 
управління надихають 
Наталю Леонідівну до 
праці. Вона радо відпо-
відає на питання студен-
тів, допомагає готувати 
свої перші наукові пра-
ці, радіє їхнім успіхам на 
конференціях. Тішиться, 
що попри те, що „ситуа-

ція в державі не досить 
сприятлива для вира-
ження їхнього потен-
ціалу“, студенти готові 
до змін. 

Після першої невда-
чі із підготовки кан-
дидатської дисертації 
Наталя Калиновська не 
покинула свої досліджен-
ня. Але, оскільки тепер 
вони мали зовсім інший 
характер, то й тему доко-
рінно змінила. Має понад 
100 наукових праць і мето-
дичних розробок, чимало 
статей. І на дисертаційну 
тему зокрема: 

— Я довший час чита-
ла студентам про менедж-
мент зовнішньоекономіч-
ної діяльності, маю багато 
особистих досліджень на 
цю тему, що згодом плав-
но переросли у напрям 
митного обслуговування, 
зокрема міжнародних пе-
ревезень як елементу зов-
нішньоекономічної діяль-
ності. А потім несподівано 
потрапила в „полон“ пое-
зії і робота над дисертаці-
єю сама собою відійшла на 
другий план (і це неабияк 
засмучує керівника інсти-
туту, який бачить у ній по-
тенційного науковця. — 
Авт.). Мені дуже хотілося 
працювати в Політехніці, 
адже полюбила її ще сту-
денткою, тож моя шкільна 
мрія — стати вчителькою 
української мови і літера-
тури, — дещо трансфор-
мувавшись, здійснилася й 
стала смислом мого жит-
тя, — розповідає Наталя 
Леонідівна. — Я щоранку 
йду на заняття бадьора, 
завжди позитивно налаш-
тована. Коли бачу заці-
кавлені і задоволені очі 

студентів, чую їхнє щире 
„дякую“, розумію, що в 
мене все добре виходить. 
Я отримую від того задо-
волення, бо зацікавити 
молодих людей, запалити 
в них іскринку, що спо-
нукає навчатися, прагну-
ти щось змінити у собі і в 
країні — це високе мисте-
цтво і сенс професійного 
життя.

Наталя Леонідівна зі-
знається, що, займаючись 
плануванням навчального 
процесу, ставиться до цьо-
го завдання „дуже творчо, 
інакше людям буде неці-
каво працювати“: бесідує 
з кожним (а це понад 60 
викладачів), має передба-
чити, кому яка тематика 
ближча, якого асистента 
запропонувати для спів- 
праці. Ця робота — її 
„додаткове хобі“. А ще 
живе поезією (вже вийшло 
шість поетичних збірок). 
Її поезії були опублікова-
ні у багатьох літературних 
альманахах. 

Наталя Калиновська — 
член Української асоціації 
письменників, бере актив-
ну участь у її тематичних 
літературно-мистецьких 
програмах і заходах. Ок-
рім цього, є членом пое-
тичних клубів „Парасоль-
ка“, „Клуб поезії“, має 
подяку від клубу за вірш 
„Львів’янка“. 

Катерина ГРЕЧИН
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з редакційної пошти

На адресу нашої редакції надійшов лист з Відня (Австрія) від випускника радіотехнічного 
факультету Львівської політехніки, а нині дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, доктора 

гоноріс кауза Відкритого міжнародного університету з комплексної медицини в Коломбо, почесного 
члена Австрійського товариства ім. Альберта Швейцера, кавалера Мальтійського ордена Василя 
Новицького. Автор пропонує до публікації в „Аудиторії“ свою статтю про причини виникнення і 
шляхи подолання корупції в Україні. Пропонуємо нашим читачам її скорочений варіант. 

Як подолати корупцію в Україні?
Досвід Сінгапуру

Україна опинилася на 
142 місці за рівнем ко-
румпованості серед 177 
світових держав, та на ос-
танньому місці в Європі і 
стабільно знаходиться в 
групі „підвищеного ризи-
ку“ разом з такими краї-
нами як Камерун, Нігерія, 
Центральна Африканська 
Республіка чи Папуа Нова 
Гвінея, але в наступному 
році вона ризикує скоти-
тися ще нижче. Корупція 
захлиснула не тільки вла-
ду, але й судочинство, си-
стему освіти, медицини. 
У боротьбі з корупцією 
можна скористатися по-
зитивним досвідом таких 
держав як Швеція, Грузія 
чи Сінгапур. 

До прикладу, Сінга-
пур — країна, яка подо-
лала корупцію за 40 років. 
Лі Куан Ю разом зі своєю 
партією переміг на вибо-
рах і став прем’єр-міні-
стром, саме його співвіт- 
чизники називали симво-
лом боротьби з корупцією, 
гаслом якого було: „Хочеш 
перемогти корупцію, будь 
готовий відправити за ґра-
ти своїх друзів і родичів“.

Одним з перших за-
вдань, якими зайнялася 
команда Лі Куан Ю, стало 
підвищення довіри і пова-
ги до держави серед насе-
лення. Антикорупційна 
кампанія складалася з та-
ких елементів: створен-
ня потужної незалежної 
служби по боротьбі з ко-
рупцією; позбавлення чи-
новників і їхніх родин не-
доторканності; збільшен-
ня штрафу за корупційні 

дії в 10 разів, у деяких ви-
падках — тюремне ув’яз-
нення; введення презумп-
ції винуватості урядовця, 
будь-якого державного 
відомства чи державної 
громадської організації; 
радикальне підвищен-
ня зарплат чиновникам; 
формування незалежних, 
об’єктивних ЗМІ, які ви-
світлювали б усі знайдені 
факти корупції. 

Перебувати при 
владі — не більше 
трьох років

Спостерігаючи за ді-
яльністю можновладців, 
я можу зробити висновок, 
що при владі людина не 
повинна бути більш аніж 
3 роки. Цей термін є за-
кономірний і логічний: 
перший рік — вивчення 
обстановки, другий — 
активна діяльність, а на 
третій рік — занепад іні-
ціативності та роботи на 
благо народу і початок 
корупційної діяльності на 
особисту користь. Навіть 

якщо людина добивається 
влади революційним шля-
хом із ідейних міркувань, 
її ідеї не знаходять повної 
реалізації у програмній ді-
яльності, коли вона прихо-
дить до влади. 

Наскільки шкідливим 
може бути перебування 
при владі більше 3 років, 
можна побачити на при-
кладі Гітлера, в чому я 
переконався особисто в 
ув’язненні в нацистському 
концтаборі. Тоді я не міг 
зрозуміти, чому мільйони 
німців підтримували його. 
Пояснення просте: він зу-
мів підняти економіку Ні-
меччини, яку зруйнувала 
Перша світова війна. Вже 
через кілька літ він подо-
лав безробіття та підвищив 
рівень життя людей, об’єд-
нав сусідні землі без кро-
вопролиття. Це дозволило 
б йому залишитися в істо-
рії своєї країни політиком 
найвищого рівня. Проте 
він на цьому не зупинився. 
Агресивні плани світового 
панування німецьких на-
ціонал-соціалістів на чолі 
з Гітлером для забезпечен-
ня життєвого простору для 
німецького народу покла-
ли початок Другій світовій 
війні.

Після російської оку-
пації Криму міжнародні 
засоби масової інформа-
ції почали порівнювати 
дії Кремля із гітлерівською 
анексією Австрії 1938 
року, а Владіміра Путіна 
дуже доцільно, дуже влуч-
но — із Адольфом Гітле-
ром. Влада над величез-
ною територією і успішні 
піар-кампанії допомогли 
Путіну перетворити ро-

сійський народ на контро- 
льований натовп, який 
диктаторською рукою 
скеровується у потрібно-
му напрямку, а себе — на 
найбагатшу людину в світі. 
Цього виявилося замало, 
і тепер він прагне стати 
найвпливовішою люди-
ною у світі через страх 
людей та кровопролиття. 

На моє переконання, 
депутата мають обирати 
тільки на 3 роки. Триріч-
на каденція, по-перше, 
унеможливить його „за-
мовлення“ зацікавленими 
сторонами для просування 
особистих інтересів, чим 
перешкодить зароджен-
ню корупційних діянь. 
По-друге, при каденції 
депутата строком не біль-
ше 3 років і тільки один раз 
в його житті, в управлінні 
державою братиме більша 
кількість людей, що пока-
же кращі результати, чим 
дасть можливість талано-
витим громадянам про-
явити себе на користь дер-
жави і народу. По-третє, 
при короткому строку по-
вноважень шкоди від прав-
ління невдалих кандидатів 
буде менше. А ефективна 
праця вдалих — це вже 
коефіцієнт розвитку, адже 
такі народні депутати при-
йматимуть добрі закони, 
за якими і вони, і народ бу-
дуть жити та розвиватись 
і після складення ними 
своїх повноважень. Бо ж 
відомо, що нині українські 
парламентарі пишуть й ух-
валюють закони, виходячи 
із особистих міркувань і 
захищаючи власний біз-
нес, вони не живуть серед 
простого народу, тому і 
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наш календар
7 липня — Різдво Івана Хрестителя.
12 липня — Святих апостолів Петра і Павла.
23 серпня — День Державного прапора 
України.
24 серпня — День Незалежності України. 

Пам’ятні дати
30.06.1941 — у Львові проголошено Акт 
відновлення Української Самостійної 
Держави. 
2.07.1895 — помер Михайло Драгоманов, 
визначний український історик, фоль-
клорист і громадський діяч.
5.07.1986 — помер голова Революційного 
Проводу ОУН Ярослав Стецько.
6.07.1937 — помер український поет Бог-
дан-Ігор Антонич.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський роз-
громив московське військо під Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася бит-
ва військ гетьмана Івана Мазепи і швед-

ського короля Карла ХІІ з військами ро-
сійського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич (Олег 
Кандиба), український поет, археолог, 
член ОУН (загинув у концтаборі Заксен-
гавзен).
11.07.1056 — народився Нестор, літопи-
сець Київської Руси.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар, відомий 
український письменник. 
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР ухвали-
ла Декларацію про державний суверені-
тет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчілка, 
українська письменниця і етнограф.
17.07.1871 — народився Філарет Колесса, 
український композитор, фольклорист.
18.07.1876 — помер Іван Сошенко, україн-
ський художник і педагог.
18.07.1880 — народився Володимир Вин-
ниченко, український письменник і по-
літичний діяч.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга, 
українська поетка, визначна діячка ОУН.

21.07.1941 — помер Богдан Лепкий, україн-
ський письменник, автор трилогії „Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр 
Олесь, український поет.
1.08.1913 — померла Леся Українка, укра-
їнська письменниця.
17.08.1883 — народився Дмитро Донцов, 
український діяч і публіцист, ідеолог на-
ціоналізму.
23.08.1867 — народився Осип Маковей, 
український письменник.
24.08.1873 — народився Фотій Красиць-
кий, відомий український художник.
25.08.1924 — народився Павло Загребель-
ний, український письменник.
27.08.1856 — народився Іван Франко, 
український письменник, науковець і 
громадський діяч.
30.08.1883 — народився Дмитро Донцов, 
громадсько-політичний діяч і мислитель, 
ідеолог націоналізму.
30.08.1920 — у Празі створено Українську 
військову організацію, головою якої об-
рано полковника Євгена Коновальця.

не знають потреб простих 
громадян.

За умови трирічної ка-
денції народного виборця, 
він збагачується новим до-
свідом з можливістю шир-
шого погляду на світ, при 
цьому не відриваючись від 
свого оточення, оскільки 
по закінченню терміну 
перебування в парламен-
ті, він знову повертається 
в своє середовище. Його 
приватний бізнес, джерело 
прибутку за такий корот-
кий час не будуть зруйно-
вані, а він не тільки пра-
цюватиме, як працював 
до обрання, але й матиме 
змогу ділитися досвідом 
із односельцями та докла-
дати зусиль для розвитку 
громади.

Домінуючих партій 
має бути лиш три

Чому необхідна ротація 
партій?

Стаття 6 Конститу-
ції України закріплює 
принцип поділу влади на 
законодавчу, виконавчу 
та судову — як провідні 
принципи основ консти-
туційного устрою. Це 
означає, що, по-перше, 

закріплено певну само-
стійність кожного органу 
влади; по-друге, чітко роз-
ділено їхню компетенцію; 
по-третє, кожний орган 
влади наділений можли-
вістю протипоставити 
свою думку рішенню ін-
шого органу, контролю-
ючи при цьому його дії. 
Принцип поділу влади 
доповнюється системою 
стримувань та противаг, 
яка передбачає конкурен-
цію різних органів влади, 
наявність засобів для вза-
ємного стримування й під-
тримки відносної рівно-
ваги сил. Водночас влада 
в державі має залишатися 
цілісною та єдиною, тому 
гілки влади повинні взає-
модіяти. Політичні партії 
потрібні владі так само, як 
і влада потрібна партіям. 

Головною метою по-
літичних партій є здійс-
нення політичної влади, 
що можливе лише через 
представництво в органах 
саме виконавчої влади. В 
Україні політичні партії 
не формують уряд, але до-
мінують у Верховній Раді. 
Таким чином вони здій-
снюють свій вплив на ухва-
лення політичних рішень у 

межах можливостей зако-
нодавчого органу.

Для ефективної діяль-
ності на політичній арені 
у державі повинно бути не 
більше трьох правлячих 
партій. Підпартій може 
бути і більше. Процес 
функціонування політич-
них партій відбувається 
так: одна з них знаходить-
ся при владі, дві слідкують 
за її діяльністю, конкуру-
ють між собою, виконуючи 
контролюючу функцію. За 
таких умов кожна з партій 
буде переслідувати цілі на 
користь держави і її грома-
дян, а не на групу окремих 
олігархів.

По закінченні 3-річно-
го терміну, правляча пар-
тія переходить в опозицію, 
і тоді з двох, конкуруючих 
між собою, вимальову-
ється лідер із уже новими 
членами партії. Через ро-
тацію політичних партій 
відбуватиметься процес 
освіження. Конкуренція 
— шлях до вдосконалення 
і розвитку. 

У правлячому уряді 
міністр повинен мати, як 
мінімум, ступінь кандида-
та наук в тій галузі, яку він 
буде очолювати. Тоді ним 

важче буде маніпулювати, 
чи його корумпувати, або 
ж дезінформувати. 

Підсумовуючи ви-
кладені тези, хочу наго-
лосити: корупція — це 
першопричина зубожін-
ня народу і викорінення 
демократичних надбань. 
Легітимне законодавство, 
скорочення владних по-
вноважень чиновників до 
3 років і одночасно висо-
ка зарплата чиновників і 
державних службовців, що 
вплине на ефективність 
їхньої діяльності, відкри-
тий доступ до внутрішніх 
державних документів, 
скасування депутатської 
недоторканості та глас-
ність, в т.ч. ЗМІ, строгий 
контроль та жорсткі нор-
ми покарання за нецільове 
використання державних 
коштів — ось пріоритет-
ні завдання для того, щоб 
розірвати корупційний 
ланцюг і викорінити під-
купність та продажність 
політичних і громадських 
діячів.

Василь НОВИЦЬКИЙ,
дійсний член                 

Нью-Йоркської                              
академії наук
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презентація

Про війну, мир і життя                
в Маріуполі
Про життя в час війни розпо-

віли 22 – 24 червня волон-
тери з Маріуполя Анна Чири-
пуха та Олександр Магдаліц. 
Вони разом із громадською 
організацією „Нам тут жити“ 
привезли до Львівської полі-
техніки виставку „Маріуполь: 
між війною та миром“.

Проект реалізовують у кілька 
етапів. Передовсім це виставка світ-
лин маріупольських фотографів, де 
показано життя на межі війни, тобто 
між мирним населенням і військо-
вими. Ще одна складова виставки 
— гільзи від відстріляних снарядів, 
які волонтери принесли з поля бою, 
на яких майстриня з Маріуполя Ганна 
Бойко зобразила мирні пейзажі міста. 
Як наголосили організатори, ті, хто 
знає, як розриваються снаряди, як сви-
стять кулі, з трепетом ставляться до цих 
розфарбованих гільз. А в інших містах 
сприймають їх як витвір мистецтва.

Також активісти презентували 
книгу „Маріуполь. Останній форпост“ 
(А. Мурликіна, CitySites) — про по-
дії, що змінили життя маріупольців 
та вплинули на хід новітньої історії 
України. Зараз книга є лише росій-
ською мовою, але вже невдовзі вида-
дуть її українською. Кожна частина 
розповідає історію міста після захо-
плення його терористами, після виз-
волення і досі.

— Ми хочемо показати, що неза-
лежно від того, що війна триває, люди 

продовжують жити. Експозицію вже 
побачили в Маріуполі, Києві, Терно-
полі та Вінниці. В рамках проекту зби-
раємо кошти на придбання польової 
кухні хоча б для одного селища зони 
АТО — наголосила співорганізатор 
виставки Анна Чирипуха. — Виставка 
й надалі буде мандрувати Україною. 
Також розширюватимемо її новими 
експонатами. Хочемо, щоб про наше 
місто знали, розуміли, що ми пере-
жили жахіття війни, але не опустили 
руки, а продовжуємо жити і прагне-
мо розвиватися. Приємно, що цю 
ідею сприймають позитивно в різних 
куточках України. До нас приїжджає 
багато волонтерів саме із Західної 
України. Це дає можливість краще 
пізнавати і об’єднувати країну.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

20 років тому, 28 червня 1996 
року, Верховна Рада прого-
лосувала за основний закон 
держави — Конституцію 
України. Основний документ 
країни ухвалили на п’ятий рік 
після проголошення незалеж-
ності України. Після майже 
доби безперервної роботи у 
сесійній залі народні депутати 
таки проголосували за доку-
мент 315 голосами. Того ж дня 
Конституція України набула 
чинності. 

2 липня у Львові відбулося 
вшанування пам’яті розстрі-
ляних львівських професо-
рів на Вулецьких пагорбах у 
липні 1941 року. Цьогоріч ми-
нає 75 років від тої страшної 
дати. В поминальних заходах 
взяли участь представники 
Республіки Польща, академіч-
на спільнота Львова, очільники 
міста та області, громадськість. 
У переддень відбулася зустріч 
польської делегації з ректо-
ром Львівської політехніки 
професором Юрієм Бобалом та 
представниками академічної 
спільноти.

Білі голуби миру злетіли у 
неділю, 26 червня, в небо над 
святою Страдецькою горою 
(Яворівський район, Львів-
ська область). Символічно 
випустили їх під час Всеукра-
їнської прощі, на яку зібралися 
тисячі людей, діти разом із гла-
вою УГКЦ Блаженнішим патрі-
архом Святославом (Шевчуком). 

75 років тому, з початком 
наступу нацистів, радянська 
влада знищила у в’язницях 
на окупованій у 1939-му році 
території Західної України 
понад 20 тис. людей. Із почат-
ком радянсько-німецької війни 
22 червня 1941 року тюрми, що 
були переповнені політичними 
в’язнями, стали гострою про-
блемою для радянської влади. 
Перші розстріли людей поча-
лися у в’язницях уже 22 червня. 
Одна із перших наймасовіших 
екзекуцій відбулася у катівні 
Луцька 23 червня 1941 року, а за 
кілька днів  винищили в’язнів 
у львівських „Бригідках“ та 
тюрмі на Лонцького. 

За матеріалами інформагенцій
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повертаємо забуті імена 

Ще один славетний політехнік
У видавництві Львівської політехніки готується до друку книжка Олександра 

Ноги та Ігоря Савицького про незаслужено забуту постать — випускни-
ка нашого університету, славного архітектора і громадського діяча Григорія 
Пежанського та його родину, які на зламі XIX – XX століть працювали в царині 
архітектури, музики, фотомистецтва. Сьогодні слово — авторам книжки.

Чи багато львів’ян, не 
кажучи вже про гостей 
нашого міста, знають, що 
одним із творців самобут-
ньої архітектури Львова є 
ще один випускник Львів-
ської політехніки — Гри-
горій Пежанський. Він зо-
крема проектував сам чи 
у співавторстві такі спо-
руди, як будинок Русько-
го (Українського) театру, 
Товариства „Основа“, кор-
пус нинішньої Музичної 
академії ім. М. Лисенка, 
спортивний корпус Львів-
ської політехніки та Па-
лац мистецтв на Крайовій 
виставці у Стрийському 
парку, Український акаде-
мічний дім, народні доми 
та стадіони тощо. 

Григорій Пежанський 
був одним із засновників 
Українського технічно-
го товариства, очолював 
страхову спілку „Дністер“, 
був членом Наукового то-
вариства ім. Т. Шевченка, 
Українського педагогіч-
ного товариства та членом 
Кураторії Народного Дому 
і Ставропігійського інсти-
туту у Львові, членом журі 
конкурсу на проект будівлі 
Львівського університету.

Зібрані архівні матеріа-
ли, опрацьовані історичні 

джерела й література про 
цю видатну постать та його 
родину лягли в основу на-
шого дослідження.

Григорій народився 1860 
року в селі Пчани нині Жида-
чівського району Львівської 
області. Він походив з дав-
нього українського роду. На-
вчався у Стрийській гімназії, 
яка заклала тверду основу 
класичних знань і націо-                                                                        
нальних устремлінь. Далі 
допитливий і здібний юнак 
навчався на архітектурному 
відділенні Львівської полі-
технічної школи. Це були 
часи розвитку архітектури і 
будівництва Львова. 

Наш герой зробив свій 
вибір усвідомлено, йшов до 
своєї мети цілеспрямова-
но, що дало змогу залиши-
ти після себе архітектурні 
об’єкти, які стали визна-
чальними в історії україн-
ського народу в кінці XIX 
початку XX століття.

Львівська політехніка ві-
діграла чималу роль у фахо-
вій підготовці і формуванні 
світогляду Григорія Пежан-
ського. Особливо великий 
вплив на майбутнього архі-
тектора мав Юліан Захаріє-
вич — один із творців Львів-
ської архітектурної школи. 
Та, зважаючи на доміную-
чий вплив віденської архі-
тектурної школи, Григорій 
продовжив фахову освіту 
на архітектурному відділі в 
Цісарсько-кайзерівському 
інституті у Відні — одному з 
найповажніших навчальних 
закладів Австро-Угорщини 
і отримав там диплом інже-
нера-архітектора. 

Від 1900 р. Г. Пежан-
ський розпочинає працю 
інженером у Львівському 
намісництві. Зазвичай такі 
посади в провінційних ад-
міністраціях обіймали ав-
стрійці чи німці. Призна-
чення українця засвідчило 

високу фаховість молодого 
архітектора.

У 1913 р. Григорій Пе-
жанський — радник з бу-
дівництва у львівському 
магістраті. На цій посаді 
він перебував до 1924 р., а 
наприкінці життя став стар-
шим радником будівництва 
окружної дирекції публіч-
них робіт у Львові.

Ще перед І Світовою 
війною він досяг такого ви-
сокого рангу, що за потре-
би замінював представників 
архітектури при австрій-
ському цісарському дворі.

Окрім того, Григорій 
Пежанський брав активну 
участь у діяльності Політех-
нічного товариства у Львові 
і здобув справедливу попу-
лярність серед українців, по-
ляків та громадян іншої на-
ціональності, які проживали 
в той час у Львові. 1895 р.                                                                                           
його обрано до правління 
товариства, а 1896 р. тала-
новитий архітектор увійшов 
у комітет у справі будівниц-
тва житла для урядників. 

Львівське політехнічне 
товариство здійснювало 
найрадикальніші будівель-
но-технічні проекти у Льво-
ві і Григорій Пежанський 
був автором багатьох із них. 

Згодом українці вийш-
ли з цього товариства через 
домінуючу роль поляків і 
створили своє окреме това-
риство. Всі ці процеси від-
бувалася за активної участі 
таких львівських архітекто-
рів, як В. Нагірний, І. Ле-
винський, Г. Пежанський.

Про життєвий і творчий 
шлях видатного архітек-
тора і громадського діяча, 
його дружини Ірини і тала-
новитих синів Володими-
ра, Олександра, Михайла, 
які зробили значний вклад 
в українську культуру, роз-
повідає наша книжка.

Олександр НОГА, 
Ігор САВИЦЬКИЙ
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фестивалимо

Розфарбуй літо музикою
Фестивалів забагато не буває! Мабуть саме таким принципом керува-

лися різні організатори розважальних, патріотичних, пізнавальних 
заходів. Бо цього літа їх справді безліч, особливо порівняно з двома 
минулими роками, коли через воєнні конфлікти на Сході України про-
ходили хіба найбільші фестивалі. Тепер, щоб весело провести літо навіть 
їхати далеко не треба. Адже майже в усіх областях буде свій фестиваль. 
Хоча звичаю гостювати і мандрувати з фесту на фест ніхто не відміняв.

Тож, якщо вже намірилися з драй-
вом переживати то спекотні, то дощові 
літні дні, є чудова нагода побувати і на 
масштабних фестах і на цілком нових, 
але не менш амбітних, послухати без-
ліч світових та українських зірок.

Фестивалі почалися ще з кінця 
травня, а червень музика заполонила 
повністю. Так, зокрема, вже промайну-
ли „ГогольFEST“ в Івано-Франківську, 
Ostrov у Києві, „Рок-Булава“ в Переяс-
лав-Хмельницькому, нещодавно Alfa 
Jazz Fest у Львові. І це далеко не всі 
червневі заходи. 

Липень буде ще насиченіший фес-
тивалями. Одними із перших запро-
шують гостей тернополяни. „Файне 
місто“ (7 – 10 липня, м. Тернопіль) 
цьогоріч планує зібрати понад 8 тисяч 
відвідувачів. На фестивалі виступати-
муть учасники та переможці Євроба-
чення різних часів. У лайн-апі — Zdob 
si Zdub з Молдови та фінські костюмо-
вані фріки Lordi, серед десятків анон-
сованих гуртів також Crazy Town i Pain.

„Жодних жанрових обмежень. 
Тільки хороша музика!“ — такий де-
віз фестивалю Atlas Weekend (8 – 9 
липня, м. Київ). Для всіх, хто тусува-
тиметься на цьому фесті підготували 
справжній мікс із танцювальної му-
зики — GusGus, The Bloody Beetroots, 
Nneka, Onuka; рокерських гуртів — 
Apocalyptica та The Subways, Борис 
Гребенщиков, „Машина часу“, Сплін, 

Brutto. У рамках фестивалю діятиме 
сцена „Країни мрій“, а 10 липня на 
одній зі сцен транслюватимуть фінал 
Євро-2016.

А ті, хто відпочиватиме в цей час на 
Львівщині мають змогу побувати на лі-
совому фесті Electric Meadow (9 – 10 
липня, с. Туринка, Львівська обл.). Ос-
новним напрямком Electric Meadow є 
гітарна музика від психоделіки до стоу-
нер-року і думу. Серед гостей буде гуру 
дум-метал стилю — гурт Dopethrone.

На Pivdenfest (15 – 17 липня, 
м. Одеса) приїдуть відомі українській 
публіці європейські металісти Caliban 
та Ektomorf, які виступлять на одній із 
трьох фестивальних сцен. Уже зараз 
цей захід називають головною музич-
ною подією літа Південної України. 
Серед учасників фестивалю будуть 
гурти з Угорщини, Росії і Білорусі, а 
також українські зірки, зокрема гурт 
„Скрябін“.

Ще один південний фестиваль — 
„Маяк Fest“ відбудеться в Одесі 16 – 
17 липня. Він більше орієнтований на 
прихильників різних субкультур. Тож 
чорноморське узбережжя хвилюватиме 
хард-рок і панк. У програмі тематичні 
гурти з Британії, Росії, Білорусі та різ-
них міст України. Фестиваль також ві-
домий веганською кухнею та прихиль-
ністю до здорового способу життя.

Woodstock Ukraine (28 – 30 лип-
ня, замок Свірж, Львівська обл.), як 

і „Вудсток“ зразка 1969-го року, має 
гасло Peace, Love and Happiness („Мир, 
любов і щастя“). Його у 2012 році за-
початкував благодійний фонд „Серце 
до серця“. Захід особливий тим, що він 
кочівний і щоразу відбувається в іншо-
му місці. 

„Імпульс-фест“ (29 – 31 липня, 
м. Харків). Харківська музична сцена 
настільки потужна, що її представни-
ки не лише частенько очолюють списки 
учасників різних фестивалів в Україні, 
а й можуть власними силами провести 
повноцінний фестиваль у своєму місті. 
Окрім корінних харків’ян — 5’nizza, 
Сергія Бабкіна, „Оркестр Че“, Жадан 
і „Собаки“ у програмі передбачені ви-
ступи Billy’s Band із Санкт-Петербурга, 
„Бумбокс“, Brutto, Pianoбой, „Один в 
каное“ та багато інших.

Фестиваль „Стопудівка“ у м. Дні-
прі розпочне гарячий серпень (5 – 7 
серпня). Кажуть, що самовизначення 
— „наймасштабніший open air регі-
ону“ — досить скромне, порівняно з 
багатьма іншими фестами. Окрім му-
зичного драйву організатори обіцяють 
приїжджим відкрити новий Дніпро, 
підготувавши екскурсії містом та його 
околицями.

„Бандерштат“ (5 – 7 серпня, 
м. Луцьк). „Здоровий український па-
тріотизм у сучасній і актуальній об-
гортці“ — таку ідею фестивалю вба-
чають його організатори. Для гостей 
заходу з нагоди його 10-річчя орга-
нізатори підготували особливий по-
дарунок— виступ Джамали. Вітати з 
маленьким ювілеєм „Бандерштат“ при-
їдуть також „Брати Гадюкіни“, Stoned 
Jesus, „Тартак“, „Гайдамаки“ та інші.

Один із наймасштабніших фестива-
лів Zaxidfest збере своїх прихильників 
19 – 21 серпня у с. Родатичі на Львів-
щині. Тут можна буде повідриватися 
під музику DevilDriver, Enter Shikari, 
Emmure, Crystal Castles, Hollywood 
Undead, Oomph!, IAMX, Zebrahead, We 
butter the bread with butter, Black Peaks, 
і „Воплі Відоплясова“ — драйв і живий 
звук гарантують.

Це далеко не весь перелік фестива-
лів, які відбуватимуться впродовж літа, 
але, принаймні, поціновувачі різних 
музичних стилів зможуть щось підібра-
ти цікаве саме для себе. Тож, спекотне 
музичне літо забезпечене!

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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творчий ювілей

Слово Боже у формі й кольорі
Кафедра сакрального мистецтва ЛНАМу з нагоди святкування свого 

20-річчя у Музеї „Львівська барокова скульптура ХVІІІ ст. Творчість 
І. Г. Пінзеля“ (відділ ЛНГМ ім. Б. Возницького на площі Митна, 2) від-
крила виставку ікон „Оновлення традицій“.

На огляд виставлено більше 50-ти 
ікон, які в основному є курсовими й 
дипломними роботами випускників 
кафедри, перших і нинішніх, а та-
кож творами студентів і викладачів. 
Куратор експозиції, завідувач ка-
федри Роман Василик каже, що така 
ретроспектива дає змогу простежи-
ти її здобутки й помилки. Цікаво, що 
сакральний напрямок у навчальному 
закладі на колишніх радянських тере-
нах перший і єдиний у системі вищої 
освіти України, а 70% її випускників 
працюють у тій сфері, в якій навчали-
ся. На кафедру вступають студенти з 
різних куточків України і з-закордо-
ну, монахи й монашки, люди різних 
конфесій.

І владика Ігор Возьняк, і заступник 
голови ЛОДА з гуманітарних питань 
Юрій Підлісний, і ректор ЛНАМу Во-
лодимир Одрехівський на відкритті 
експозиції говорили про те, що кожна 
ікона — це прочитання митцем Бога, 
це діалог, який несе для глядача тепло 
й добро, навіває мир і спокій.

Ще однією подією заходу стала 
відео-презентація — кафедра розро-
била і створила іконостаси, інші еле-
менти церковного інтер’єру для 55 
чинних храмів, серед яких шість — за 
кордоном.

Кафедра колись вибрала за орієн-
тир творити сакральне мистецтво, 

яке закорінене в українські традиції, 
але націлене на сучасність. Обра-
ного шляху митці послідовно й до-
тримуються — кожна ікона відмін-
на і несе печать світогляду автора. 
Особлива увага відвідувачів була ж 
прикута до ікон „Ангели Небесної 
Сотні“, котрі раніше експонували у 
Варшаві.

Виставка „Оновлення традицій“ 
буде відкрита у Музеї Пінзеля впро-
довж місяця. Вхід для військовослуж-
бовців та воїнів АТО — безплатний.

фестивалимо

Живописна техніка, яка об’єднує

Відбувся перший Міжнародний фестиваль акварелі в Україні 
(InterWatercolorFest), на якому троє викладачів Політехніки пред-

ставили свої роботи.

На цей масштабний захід до столи-
ці з’їхалися художники-акварелісти з 
різних куточків світу — Азербайджану, 
Албанії, Багамських островів, Великої 
Британії, Ізраїлю, Індії, Ірану, Кана-
ди, Литви, Молдови, Німеччини, Росії, 
Словаччини та України. Львів пред-
ставляли Віктор Хаджинов, Тарас Ді-
дула, Дарія Туманова й політехніки — 

Ярина Юрик, Катерина Ґерлах-Лисюк й 
Ігор Юрченко. Роботи всіх трьох брали 
участь у виставці (загалом робіт було 
83, їх розмістили у двох залах Музею 
народного мистецтва), а Ігор Юрченко 
ще й брав участь у відборі творів і був 
присутній на фестивалі безпосередньо.

Фестиваль формувався не лише 
з виставки, а й майстер-класів, пле-

неру — митці малювали Лавру. Зас-
новник і президент IWSGlobe Ата-
нур Доган (Туреччина — Канада) на 
своєму майстер-класі створив аква-
рельний портрет Тараса Шевченка.

Усі учасники фестивалю отримали 
каталоги й іменні сертифікати, які за-
безпечують членство в IWS — міжна-
родному товаристві акварелістів, яке 
„робить усе можливе для наближення 
Золотої Епохи акварелі“.

Сторінку підготувала                              
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У рамках „Майстерні міста“ роз-

мальовано паркан і металевий 
літачок, поставлено кам’яні 
скульптури у сквері біля Музею 
ідей на вул. Валовій. Львів’яни 
спільно з митцями впродовж 5 днів 
відновлювали занедбану терито-
рію. Ідея змін належить засновни-
ку Музею ідей Олесю Дзиндрі 
та художнику Сергію Савченку. 
Внаслідок видозмін на металевому 
літаку з’явився відбиток пальця 
невідомої людини — своєрідне за-
охочення будь-кого залишити свій 
відбиток на цій сталій і одночасно 
змінній формі.

Минулого вівторка, у найдовший 
день року, весь світ, зокрема і 
Львів, який уп’яте долучився до 
всесвітньої традиції, відзначав 
Свято музики. У Львові, незва-
жаючи на дощ, 80 гуртів і вико-
навців із різних куточків України 
й сусідніх країн музикували на 
37 локаціях. Грати мали право не 
лише професійні музиканти, а всі 
бажаючі. На святі гурт „ГИЧ ор-
кестр“ відсвяткував своє 5-річчя.

Письменник Любко Дереш висту-
пив 26 червня в Одесі у першому 
літературному аудіотеатрі Укра-
їни „Театр вух“, де прочитав 
уривки зі свого нового роману. 
Щоб мінімізувати суб’єктивізм від 
сприйняття творчого продукту, 
у цьому театрі вся увага прикута 
до тексту, а не до автора. Тому 
Дереша, „золотого письменника 
України“ (за цьогорічним визнан-
ням „Коронації слова“), глядачі 
слухали із зав’язаними очима.

За матеріалами інформагенцій
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культурні орієнтири

Літо в місті: барвисто, мелодійно, весело

І пізнавально. Бо ж, нарешті, з’явився час вийти з задушливих аудито-
рій, покинути сидіння за книжками, в мережі — і раптом з’ясувати, 

що Львів повниться цікавинками, як живописними, так і театральни-
ми, музичними…

Перша виставка, яку варто відві-
дати, — це „Тіні забутих предків“ До 
17 липня масштабний музейний про-
ект, присвячений культовому фільму 
Сергія Параджанова, розгорнутий 
у стінах Палацу мистецтв. Структу-
ра виставки відображає своєрідний 
шлях фільму від задуму до представ-
лення його глядачеві. Експозиція 
умовно ділиться на блоки: унікальні 
розкадрування Сергія Параджанова, 
які зберігалися півстоліття в 
особистому архіві другого ре-
жисера „Тіней…“ Володими-
ра Луговського; маловідомі 
роботи художника фільму Ге-
оргія Якутовича; фотографії 
та свідоцтва Тіберія Сільваші, 
який був волонтером на зйом-
ках картини; роботи Лідії 
Байкової, яка створила світ 
унікальних костюмів стріч-
ки. Крім цього, на виставці є 
роботи сучасних художників, 
у яких присутнє відлуння „Ті-
ней…“, — Миколи Малишка, 
Тіберія Сільваші, Андрія Хіра, 
Антона Логова, Сергія Панасенка, 
Юрія Денисенкова, Івана Михайлова 
та режисерів Кіріла Сєрєбрєннікова й 
Ігоря Подольчака.

Акценти виставки, кураторами якої 
виступають Павло Гудімов і Борис 
Філоненко (режисер документально-
го фільму про зйомки „Тіней забутих 
предків“), зосереджені на мистецькій 
складовій стрічки. Проект, до якого 
композитор Святослав Луньов спеці-
ально створив музику, поєднаний із 
культурною програмою, до якої увій-
дуть зустрічі з учасниками зйомок 
(Іваном Драчем, Ларисою Кадочнико-
вою, Тіберієм Сільваші), дослідником 
фільму Сергієм Тримбачем, режисером 
Романом Балаяном, круглий стіл на 
тему „Культура і туризм“, кінопокази, 
концерти тощо. 16 та 17 липня відбу-
деться захід у форматі ночі в музеї — 
„Тіні забутих предків. Ноктюрн“. Від-
відати виставку можна  з 11.00 до 20.00 
щодня, крім понеділка. Опісля — зай-
ти ще й на виставку „Килим“, про яку 
„Аудиторія“ писала в минулому числі 
— вона буде відчинена до 24 липня.

У галереї „Зелена канапа“ до 17 
липня виставлені абстрактний живо-
пис на полотні та дві вітражні ком-
позиції авторства Ігоря Бадяка. Екс-
позиція „Подих літа“ — це твори, які 
художник створив упродовж остан-
ніх двох років. Виставковий процес у 
галереї улітку не завмирає: з 19 липня 
до 7 серпня запропонує глядачам свій 
живопис Соломія Ковтун, а з 9 до 28 
серпня — Михайло Демцю. У перед- 

останній день літа Мая Котельницька 
виставить авторські прикраси.

Любителі музики й літератури та-
кож не будуть розчаровані — до кін-
ця липня у „Дзизі“, на другому по-
версі, а власне в арт-кав’ярні „Квар-
тира 35“, упереміш із авторськими 
читаннями (частина з них відбува-
тиметься внизу, у приміщенні гале-
реї) проходитимуть джазові вечори. 
Найближчий концерт — музична зу-
стріч зі „Старими друзями“ — гурт 
розпалить уяву гарячими ритмами. 
Творчий вечір саксофоніста Ришар-
да Канафоського, блюзовий вечір 
J&B band — стежте за афішою на 
сайті „Дзиґи“ або приходьте імпрові-
заційно. Початок усіх меломанських 
заходів традиційний — о 21.00. Якщо 
ж захочеться почути джазову музику 
суто у фортепіанному виконанні й 
на годину швидше, то міняйте лока-
цію — вирушайте на Котлярську, 8, 
у кав’ярню „Штука“. 

Місяць авторських читань — це 
найбільший транскордонний літе-
ратурний фестиваль центральної 

Європи, який 5 липня розпочався 
у Львові вже вдруге. Увесь липень 
паралельно у п’яти містах Європи — 
Брно (Чехія), Остраві (Чехія), Коши-
це (Словаччина), Вроцлаві (Польща) 
і Львові щодня відбуватимуться ви-
ступи відомих письменників. Спе-
ціальним гостем фестивалю цього-
річ стане Королівство Іспанія. Тож 
Львів відвідає 31 письменник з Іспа-
нії та 31 письменник з Чехії, Польщі, 
Словаччини та України.

Для театралів і тих, хто давно не 
був у театрі, повідомляємо — у липні 
ще матимете нагоду подивитися ви-
стави. Так Опера завершить свій сезон 

21 липня балетом „Лебедине 
озеро“, а Національний ака-
демічний український драм-
театр ім. М. Заньковецької 
дещо скоріше — 17 липня 
заньківчани покажуть „Ша-
ріку“. Серпень не стане мі-
сяцем, коли не знатимемо, 
куди піти за новими теа-
тральними враженнями — 
курбасівці обіцяють до того 
часу укласти репертуар сво-
їх постановок.

Наприкінці серпня у мі-
сті теж не буде нудно — з 
24 до 28-го щорічний Між-

народний фольклорний фестиваль 
„Етновир“ запрошує усіх, хто вже 
повернеться з відпочинку, поринути 
у фольклорну круговерть, яка скла-
датиметься з композицій з різних 
куточків світу. У програмі фестива-
лю — колоритні виступи колективів 
України, Мексики, Ізраїлю, Маке-
донії, Португалії, Франції, Італії, 
Республіки Бурунді, Чехії, Польщі, 
Індії та Іспанії, вражаючі марш-па-
ради учасників головними вулицями 
міста, презентація кухні народів сві-
ту. А також — вечори дружби і тан-
цювальні майстер-класи.

Альтернативною подією для від-
відування стане незвичайне мис-
тецьке дійство „Древофест“, яке від-
буватиметься 27 – 28 серпня в Парку 
культури та відпочинку ім. Б. Хмель-
ницького. Це спільний проект Парку 
з театральним центром „Слово і го-
лос“, мета якого — створення якіс-
ного культурного простору для різ-
нобічного та змістовного дозвілля.

Наталя ЯЦЕНКО
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веломандрівки

Канікули на швидких ногах
Цього разу швидкими ногами слугуватиме велосипед. Адже у пере-

кладі з латини це слово означає „швидкі ноги“. І недарма, адже, 
користуючись цим простим засобом пересування, можна швидко 
добиратися не лише на навчання чи роботу, а й здійснювати більші 
поїздки і навіть кількаденні або ж кількатижневі мандрівки. Особливо 
якщо йдеться про літній відпочинок.

Є(!) велосипед
Ніхто достеменно не знає, хто і 

коли винайшов велосипед. Йому пе-
редувало безліч винаходів, в основі 
яких — конструктивні елементи су-
часного велосипеда. Його вперше 
цілісно у своїх кресленнях намалю-
вав великий винахідник Леонардо да 
Вінчі. Цей транспорт почав набирати 
популярності з початку XIX століт-
тя. Серійні випуски велосипедів за-
початкували брати Мішо з Парижа. 
Саме у Франції почалися велосипед-
ні перегони. Цікаво, що перші вело-
сипеди виготовляли з дерева. Потім 
колеса почали „одягати“ в щільну 
гуму, а для рам і порожнистих вилок 
використовували трубки.

Згодом з’явилися перші метале-
ві велосипеди з високими колесами. 
Зрештою, найважливішим етапом 
розвитку велосипедної техніки був 
винахід безпечного велосипеда з 
двома однаковими колесами не надто 
великого діаметру; шківи та мотузку 
почали замінювати ланцюговим при-
водом, удосконалювати сідло, педалі, 
кермо. Наприкінці ХІХ ст. з’явилися 
шини, наповнені повітрям. Відтоді 
настає справжній розквіт двоколіс-
ного велосипеда. На початку ХХ ст. 
моторизація транспортних засобів 
стала причиною зниження популяр-
ності велосипеда. Проте його далі 
розвивають та удосконалюють. По-
при велике виробництво автомобілів, 

велосипедна індустрія стрімко роз-
вивається. На сьогодні у великих мі-
стах є проблема заторів на дорогах, а 
також забруднення довкілля вихлоп-
ними газами машин. Тому людей ак-
тивно закликають пересідати на еко-
логічно безпечний і фінансово мало-
затратний транспорт — велосипед. 

Користь від велоїзди
Медик і активний роверист Ан-

дрій Глущук запевняє, що якщо щодня 
хоча б годину їздити на велосипеді, то 
можна позбутися багатьох проблем зі 
здоров’ям — варикозного розширен-
ня вен, інфарктів, зайвих кілограмів. 
На його думку, велосипед є профі-
лактичним засобом від стресу — 
коли в організмі накопичується стре-                                                                                          
совий гормон кортизол (симптоми 
його перенасичення — холодні руки, 
сонливість чи безсоння), то при їзді 
на велосипеді чи фізичному наван-
таженні ми його викидаємо. Їзда на 
велосипеді підвищує емоційну ста-
більність, поліпшує пам’ять. Для чо-
ловіків велосипед — це профілактика 
аденоми простати, а для жінок — по-
зитивний вплив на репродуктивне 
здоров’я. Тут лише треба обирати 
відповідний ровер — із чоловічим 
або жіночим сидінням. 

При їзді очі завжди активні і ро-
блять своєрідну гімнастику, що по-
зитивно впливає на зір. Також трену-
ється серцевий м’яз, що додає 5 – 10 

років життя. Зрештою, якщо на ровер 
садити малу дитину, то тренується її 
вестибулярний апарат, дитина добре 
почувається у просторі.

Мандри на велосипеді
Сьогодні щораз більше людей до-

лучаються до активного відпочинку 
— поїздок на велосипеді у вихідні, 
під час відпустки чи канікул. Щоб 
така мандрівка була вдалою, до неї 
слід завчасно підготуватися. Досвід-
чені веломандрівники насамперед 
радять мати якісний велосипед. Його 
також можна взяти напрокат. Перед 
кожною поїздкою необхідно переві-
ряти справність свого транспорту. 
Для тривалих поїздок треба мати доб- 
ру фізичну і психологічну підготовку 
— щоб без проблем зносити фізичні 
навантаження, погодні зміни, різні 
незручності. Отож, власне тіло треба 
готували до веломандрівки. 

А що взяти зі собою? Насамперед 
— наплечник. Добре мати велона-
плечник із відділеннями на два боки, 
щоб рівномірно розподілити ван-
таж. Цей наплечник прикріплюємо 
на заднє сидіння, на місце пасажира. 
Таким чином, наша спина є вільна. У 
наплечник кладемо найнеобхідніше 
— їжу, пиття, одяг, запасні батарейки 
до ліхтаря, інструменти, намет, до-
щовик, фотоапарат. Важливо взяти 
аптечку. Для тривалих поїздок тре-
ба врахувати можливі непередбачені 
витрати. На велосипедистові мусить 
бути зручний одяг і взуття, головний 
убір, сонцезахисні окуляри. Під час 
поїздки не треба забувати про заходи 
безпеки, а втомившись, доречно зу-
пинитися і відпочити. Добре було б 
навчитися самостійно лагодити вело-
сипед. І звісно, щоб подорож додала 
буденному життю незабутніх вра-
жень, треба обрати цікавий маршрут. 

Подорожі велосипедом мають ба-
гато переваг. Одна з них — за неспри-
ятливої погоди або ж коли мандрів-
ники стомилися, можна добратися до 
залізничної станції і трохи проїхати 
місцевою електричкою. До слова, 
у нас, як і в європейських країнах, у 
потягах вагони починають обладну-
вати спеціальними кріпленнями для 
перевезення велосипедів.

Поради підготувала                                             
Ірина МАРТИН
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здоровий спосіб життя

Шанс підзарядити свої „батарейки“
Не справжні, звісно, а внутрішні, без яких навіть найбільші успіхи 

в навчанні чи роботі — не в радість. Брак енергії не мотивує до 
нових звершень, відновити ж енергетичний ресурс не так уже й склад-
но. Головне — поставити мету провести два літні місяці з користю для 
себе. І йти до її здійснення щодня.

Літо — нагода наситити тіло не 
лише теплом, а й вітамінами. Сві-
жими, вітчизняними, з грядки і саду 
— забуваємо про банани, апельсини, 
ківі, натомість налягаємо на чорни-
цю і абрикоси (біофлавоноїди, вітамін 
А і лютеїн покращують зір — те, що 
для кожного студента дуже важливо), 
червону і чорну порічку, аґрус (кислі, 
бо мають вдосталь вітаміну С, отже 
дбаємо про імунітет) тощо. Дієтологи 
радять споживати фрукти окремо від 
решти їжі й у першій половині дня, бо 
тоді вони найліпше засвоюються. Со-
лодкі ж ягоди здатні стати корисним 
десертом — замінити важкі для трав-
лення борошняні солодощі з кремом і 
урізноманітнити суповий раціон.

Стільки салатів, як улітку, в інші 
пори року не буває. Але варто зверну-
ти увагу на заправки до них. Майонез 
можна зробити, звісно, самому, але 
ідеальний варіант — соус, в основі яко-
го нерафінована оливкова (або інша) 
олія, натуральний йогурт без додатків 
з додаванням соку лимона. Сироїди 

пропонують свій варіант, насичений 
білком: склянку заздалегідь вимоче-
них у воді волоських горіхів покласти 
у чашу блендера, додати трохи більше 
половини склянки фільтрованої води, 
сік лимона, дрібку солі й, відповідно до 
ваших смаків, різної зелені, приправ 
— бжик (до однорідності) — і смакота 
готова.

Древня ведична мудрість каже, що 
якщо ви харчуєтесь правильно, то ліки 
вам не потрібні, а якщо ви харчуєтесь 
неправильно, то ліки вам не допомо-
жуть. Також аюрведа рекомендує вжи-
вати влітку продукти з гірчинкою, бо 
саме вона, а не кислий смак, надає сві-
жості у спеку.

У сонячні літні дні бажання більше 
рухатися виникає мимоволі. Однак ве-
лика кількість фізичних навантажень 
не надто добре впливає на організм 
— він починає втрачати воду й пере-
гріватися. Тренери радять зменшити 
динамічність вправ, а збільшити ста-
тичність і зайнятися впродовж дня 
йогою. Якщо ж займаєтеся спортом 

серйозно, то найліпше перенести за-
няття на ранні або вечірні години, під 
час них пити достатньо води кімнатної 
температури, а опісля, давши тілу тро-
хи охолонути, приймати прохолодний 
душ. Одяг для тренувань вибирайте з 
натуральних тканин, щоб зайва волога 
могла випаровуватись і тіло дихало.

Але ми потребуємо відновлення 
сил не тільки фізичних, а й психічних. 
Нові враження — це те, що потрібне 
нашому мозку. Навіть у місті можна 
знайти для цього можливості (які? — 
див. статтю на с.…), а якщо пощастило 
вибратися за його межі, то варто вми-
кати на повну потужність свою допит-
ливість і вирушати досліджувати нові 
простори. Проте і в цьому приємному 
занятті слід керуватися здоровим глу-
здом — учені стверджують, що над-
мірна активність (скажімо, бажання 
оглянути всі пам’ятки архітектури у 
Греції, куди ви приїхали на короткий 
час) теж може виснажити. До того ж, 
на канікулах, варто дозволити собі 
так звані дні тиші. І для цього не ко-
нче брати участь у дорогому ретриті, 
можна просто вимкнути мобільний та 
інтернет й усамітнитися.

Змістовних вам і здорових канікул, 
не зважаючи на погоду!

Наталя ЯЦЕНКО

екстремальні змагання

Гори кличуть підкоряти їх
Сильних і сміливих на минулих вихідних чекали пригодницькі 

десяті перегони в Карпатах Gorgany Race 2016. Їхні учасники (а це 
приблизно шість сотень осіб, і профі, і любителі) долали зазначені на 
картах маршрути у чотирьох класах — вело, трек, спринт і півспринт.

Старт перегонів відбувався на га-
лявині на березі річки Бистриця На-
двірнянська, поблизу будинку-ліс-
ництва заповідника „Ґорґани“. На 
старті були оголошені контрольні 
пункти (КП) — до початку старту 
ніхто достовірно не знав маршруту 
і не мав певності, наскільки реально 
його пройти і взяти всі КП. Оскіль-
ки доводиться долати шлях, який 
пролягає у віддаленому та важкодо-
ступному гірському масиві Карпат, 
то, за словами ініціатора Gorgany 
Race Андрія Бандрівського, пригод-
ницькі перегони у Ґорґанах — одні з 
найскладніших в Україні.

Наш дизайнер Дмитро Григорчак 
удруге взяв участь у таких перегонах 
(торік його напарниця підвернула 
ногу і довелося зійти з дистанції) у кла-
сі трек. За 30 годин, використовуючи 
навички спортивного орієнтування і 
техніку гірського туризму, потрібно 
було подолати більш, ніж 90 км. Щоб це 
давалося легше, хлопці — Дмитро цьо-
го разу був у команді з Миколою Пере-
хожуком — мали мінімум їжі та води 
(поповнювали запаси вже на маршру-
ті). Однак, зважаючи на відсутність сну 
і перепади висот, вони двічі втратили 
орієнтацію на місцевості, а заодно і 
час. Хлопці хотіли потрапити у трійку 

призерів, але таку можливість згаяли. 
Переможці отримали сертифікати для 
придбання туристичного спорядження 
в магазині „Ґорґани“.

Н. Я.
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 20
Горизонтально: 7.  Опонент. 8.  Алограф. 9.  Сталактит. 10.  Легіт. 
12. Афера. 14. Талія. 16. Гарпія. 18. Селена. 19. Україна. 20. Аватар. 
22. Торакс. 24. Ураза. 26. Штурм. 28. Опера. 29. Індикатор. 30. Бари-
тон. 31. Аполлон. 
Вертикально: 1. Оперета. 2. Текст. 3. Атлант. 4. Партія. 5. Гонта. 6. Ба-
турин. 11. Імператор. 13. Філантроп. 15. Лопатка. 17. Ягуар. 18. Старт. 
21. Ватикан. 23. Коридор. 24. Ундина. 25. Астрал. 27. Місто. 28. Оріон.

Театр 
Леся 

Курбаса

Амери-
канський 
більярд

Жир 
рогатої 
худоби

Острів 
Калі-

мантан

Сорт 
кави

Ріка у 
Франції

Будинок у 
тропічних 

країнах

Розділ 
у газеті, 
журналі

Місце 
вічного 
блажен-
ства пра-
ведників

Француз, 
що пер-
ший пе-
релетів 

Ла-Манш

Давньо-
грецька 
Аврора

Отруйний 
павук

Майно, 
що після 

смерті 
власника 
перехо-
дить до 
когось 
іншого

Казкова 
зла баба

Адміні-
стратив-

ний округ 
у запо-
рожців

Пантера 
плямиста

Гори — 
межа між 
Європою 

і Азією
Верхній 
чолові-

чий одяг у 
Стародав-
ній Греції

Міліта-
рист з 

Олімпу

Ім’я письменниці, 
головними героями 
творів якої є Еркюль 

Пуаро і міс Марпл

Іван 
Мойся

Виріб із синтетич-
ного або натураль-
ного волосся, який 
одягають на голову

Нота

Стійкість 
організму 
до збудни-
ків захво-

рювань

Велика 
африкан-

ська 
антилопа

Перемога 
в бою

Купа го-
родини, 

укладена 
для збері-

гання

Дзьобо-
голова 

рептилія, 
гатерія

Міжна-
родна 
органі-

зація

Струмок 
із стрім-

кою 
течією

Держава 
в Європі 
зі столи-
цею Ва-

летта

Прилад 
для вимі-
рювання 
глибини 
водойми

Нагрома-
дження 
уламків 
криги в 
замерз-

лих морях

Острів 
Індонезії

Ріка в 
Пакистані

Музична 
навчаль-
на п’єса

Штат на 
Заході 
США

Бог пів-
денного 
вітру у 
греків

Ціна 
товару 

без тран-
спорту-
вання

Отруйна 
тропічна 

жаба
Поле, 

залишене 
без посіву 

для від-
починкуМонета 

Лаосу

Англійсь-
кий пись-

менник 
ХХ ст.

Богиня 
Місяця і 

полюван-
ня у рим-

лян
Осудливе 
осміюван-

ня нега-
тивного

Польсь-
кий ком-
позитор, 

автор 
полонезу 

„Про-
щання з 
батьків-
щиною“

Допоміж-
на форти-
фікаційна 
споруда

Авто-
сервіс

Він 
прагне 
досягти 
нірвани

Давньо-
сканди-
навське 
епічне 

сказання

Столиця 
Лівії

Маври-
кійський 

додо

J J J

Оголошення: Шукаю порядного нареченого. 
Сама відзначаюся важким характером, зате 
легкою поведінкою.

J J J

Хлопець говорить друзям:
— У присутності моєї нареченої прошу без 
матюків. А тебе, Андрію, я відрекомендую як 
свого глухонімого друга.
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Як подати оголошення в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 20,00 грн.; 

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі кацій — 
знижка 10% від суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33, 

e-mail: info@polynet.lviv.ua, audytoriya@gmail.com

Ректорат та профком праців- 
ників Національного універ-                                                                
ситету „Львівська політехніка“                                                                        
із глибоким сумом спові-
щають, що на 72-у році 
раптово пішов з життя 
відомий український вчений-
радіотехнік, доктор технічних 
наук професор 

Олександр Теофанович 
Кожухар

і висловлюють щирі співчуття 
родині та близьким покійного.

Навчально-оздоровчий табір 
„Політехнік-3“ (с. Коблеве)

Шановні студенти та працівники  Львівської політехніки!

Запрошуємо на літній відпочинок-2016

Графік відпочинкових змін для дорослих:

від 14. 07 до 25. 07 — 3-й заїзд;
від 27. 07 до 7. 08 — 4-й заїзд;

від 9. 08 до 20. 08 — 5-й заїзд;
від 22. 08 до 2. 09 — 6-й заїзд.

Контактний телефон:     +38 (099) 022 44 51

Путівки видають:   працівникам - 51 кімната ХІІІ корпусу (бухгалтерія),
телефон: +38 (032) 258 21 94;
студентам - аудиторія 235 головного корпусу,
телефон: +38 (032) 258 24 15.

До уваги абітурієнтів!
Вийшов спеціальний ви-                            

пуск тижневика „Ауди-            
торія“ з новими прави-                 
лами прийому до Націо-     
нального університету 
„Львівська політехніка“, 
інформацією про інсти-                     
тути, коледжі, напря-      
ми підготовки та спе-   
ціальності. 

Тижневик можна при-                                
дбати в крамничках видав-                                                                                                      
ництва (головний, 1, 2, 4, 5, 
8, 11 корпуси, студентська 
бібліотека).

За довідками звертатися 
в редакцію тижневика 
„Аудиторія“ за адресою: 
Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімн. 103.

Телефон для довідок:                        
258-21-33.

До уваги 
передплатників 

тижневика 
„Аудиторія“!

У зв’язку з літніми каніку-
лами і відпускним періо-
дом в університеті, в дру-
гому півріччі 2016 року 
число 23 вийде 31 серпня.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 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“ 
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На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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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. № 160647

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 Наталії ПАВЛИШИН
На останній сторінці світлина Дмитра ГРИГОРЧАКА.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
7, 9 липня — „Безумний день, або 

Весілля Фігаро“ (опера). 18.00.
8 липня — „Жізель“ (балет). 18.00.
10 липня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, 

„Жізель“ (балет). 18.00.
14 липня — „Летюча миша“ . 18.00.
15, 21 липня — „Лебедине озеро“ . 18.00.
16 липня — „Кармен“ (опера). 18.00.
17 липня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
20 липня — „Паяци“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
7 липня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
8 липня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.
9 липня — „Жіночий дім (Ціна любові)“ 

(прем’єра). 18.00.
10 липня — „Голий король“. 18.00.
12 липня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
13 липня — „Криза“. 18.00.
14 липня — „Назар Стодоля“. 18.00.
15 липня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
16 липня — „Безодня“. 18.00.
17 липня — „Шаріка“. 18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом молодшого спеціаліста 
ВК № 37193509, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Політова Михайла Олексійовича;
диплом ВК № 47767893, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Богдана Тараса Івановича;
диплом ВК № 28304773, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Журило Андрія Мироновича;
дипломи бакалавра ВК № 30573894 та магі-
стра ВК № 32925349, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Іваськевича Остапа Мирославовича;
студентський квиток ВК № 10568944, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Павлюка Андрія 
Володимировича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Курляк Софії Сергіївни;
студентський квиток №  11037398, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Велігана Юрія Юрійовича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Гайдамаки Наталії Ігорівни;
студентський квиток ВК № 1308958, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Закопець Юлії 
Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Тимуна Богдана Романовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Диб’яка Івана Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Павлик Олени Віталіївни;
студентський квиток № 09830643 і заліко-
ву книжку № 1310151, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шикирявої Андріани Тарасівни.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами —  
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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