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Львівській політехніці – 200!
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Чим особлива для Вас Львівська 
політехніка?

Юрій Баландюх, аспірант 
Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та 
туризму ім. В. Чорновола:

„Бути студентом 
Львівської політехніки 
— престижно“
У Політехніці я отримав першу освіту, тут здобуваю 
й другу. Приємно, що свої знання нам передають 
викладачі різної вікової категорії: старше поколін-
ня — свій багатий досвід, молоді є прихильниками 
різних новацій на парах, дискусій. Вислів про те, що 
„неможливе є можливим“ зрозумів саме у Політехні-
ці, адже наш успіх загалом залежить від бажання чо-
гось досягнути у житті. Мою Політехніку поважають 
і добре знають в Україні і світі, тому бути студентом 
Львівської політехніки — престижно.

Зоряна Чепіжак, магістр 
Інституту права та 
психології:

„Оплата за навчання 
— доступна“
Для мене важливо, що у Львів-
ській політехніці, порівняно з 
іншими університетами, опла-

та за навчання доволі доступна. Крім цього, ди-
плом, який отримуємо, є міжнародного рівня, та 
дає можливість, при бажанні, скористатися ним 
і за кордоном. Дуже подобається атмосфера на 
кафедрі: хороші, приємні викладачі роблять усе 
для того, щоб ми стали добрими фахівцями. Я 
спочатку вчилася заочно, тепер — на стаціона-
рі. З приємністю беру участь у різних наукових 
конференціях, які є моїми першими практиками 
в житті.

Анастасія Вакарчук, студентка 
четвертого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Знайшла тут велику 
сім’ю“
Вчуся четвертий рік у Львівській 
політехніці і ні разу не пошко-
дувала, що вибрала саме цей уні-

верситет. Тут я знайшла дуже велику свого роду 
сім’ю, гарну родину. А ще, отримую якісну осві-
ту і великий досвід для майбутнього. Саме в По-
літехніці можна зробити добрий старт у доросле 
життя. Нині вчуся ще й на заочному, паралельно 
отримуючи дві освіти: першу інженерно-техніч-
ну й заочно — економічну. В Політехніці тепер 
дуже багато молодих викладачів, що не може не 
тішити, адже вони нам ближчі за віком, люблять 
експериментувати.

Ігор Чупило, старший науковий співробітник НДЛ-7 Інституту енергетики та систем 
керування:

„Вона стала смислом мого життя“
Відколи закінчив з відзнакою Політехніку (а я вже нині пенсійного віку), так з нею і не роз-
лучався. Належу до тих людей, яким цікаво робити щось таке, чого до них ніхто ще не робив і 
від цього отримую задоволення. Політехніка для мене особлива тим, що стала смислом мого 
життя: навчила, дала професію, „затягнула“ у наукове дослідництво, яким живу й досі. Завдяки 
Політехніці став добрим фахівцем не лише з потужних регульованих проводів та електричних 

бурових установок, а й у різних інженерних галузях. Маю багато ідей, але, на жаль, наше виробництво ніяк не 
може оговтатися і вийти на потужний рівень. Маю надію, що все у нас таки буде добре. 

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

Дмитро Балита, студент 
четвертого курсу Інституту 
хімії та хімічних технологій:

„Гордий,                                        
що вчуся тут“
Політехніка для мене особлива 
насамперед тим, що впродовж 
п’яти років тут можна пройти 
певну школу життя. Тут я отримую знання, 
професію, вчуся творчо думати, розвиватися не 
лише у своїй спеціальності, а й в громадській ро-
боті. Мені подобається бути активним учасником 
усіх творчих заходів університету. Я гордий, що 
вчуся у Львівській політехніці, бо вона — як ма-
ленька самодостатня країна, котра для студентів, 
особливо приїжджих, є „теоретичною мамою“: 
оберігає і скеровує у потрібне русло.  
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Свято у Львівській політехніці
До свого 200-літнього ювілею Львівська політехніка підготувала 

широку і цікаву програму. 

Розмаїті заходи (наукові кон-
ференції в інститутах та інших 
підрозділах, вікторини і квести, 
спортивні змагання тощо) трива-
ють вже від початку навчального 
року. 

Кульмінація ж свята припадає 
на 7 і 8 грудня. З репортажами із 

цих заходів (головної урочисто-
сті з Опери і актової зали першого 
навчального корпусу, міжнародної 
наукової конференції „Науковці та 
випускники Львівської політехніки 
у світовій науці та культурі, між-
народній політиці та економіці“, 
відкриття меморіальної таблиці, 

багатьох виставок і презентацій, 
цікавих зустрічей) „Аудиторія“ до-
кладно ознайомить наших читачів 
вже в наступному числі. Сьогодні 
ж розповідаємо про деякі з них.

Запевняємо, що всім політехні-
кам і гостям альма-матер буде що 
побачити і почути у ці святкові 
дні.

Зі святом, давня і вічно молода 
Політехніко!

litteris et artibus

„Написане залишається“ — у бібліотеці
Як виглядає Ньютонова 

Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica 1686 року? А праці ві-
домих європейських математиків 
ХVII — початку ХІХ ст. або тво-
ри видатних політехніків Юліана 
Зхарієвича, Леонардо Марконі й 
інших? Які видання і періодику 
читали політехніки в австро-угор-
ський і польський період? Чим жили 
тогочасні студенти, і як розвива-

лась інженерна освіта у Львові? 
Як виглядали дисертаційні роботи 
політехніків початку ХХ ст., зокре-
ма робота Богуслави Єжовської — 
жінки, яка першою захистила своє 
дослідження у Львівській політех-
ніці?

Відповіді на ці запитання дає 
виставка цінної та рідкісної кни-
ги Littera scripta manet („Написа-
не залишається“), яку підготували 

в Науково-технічній бібліотеці 
Політехніки. Першими вистав-
ку 5 грудня мали змогу оглянути 
другокурсники кафедри СКІД, її 
для них презентувала завідувач 
науково-методичного відділу НТБ 
Рената Самотий. Книжкова ман-
дрівка триватиме впродовж груд-
ня в читальній залі бібліотеки (на 
Професорській, 1).

І.Ш.

до ювілею 

ІКТА: історія, сьогодення, перспективи
У рамках відзначення 200-ліття Львівської політехніки 25 

листопада в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології відбулася урочиста Академія, в якій взяли участь 
ректор університету професор Юрій Бобало, працівники інституту, 
почесні гості — відомі вчені ветерани та успішні випускники. 

З презентацією „ІКТА: історія, 
сьогодення, перспективи“ виступив 
директор ІКТА професор Микола 
Микийчук. Своїми спогадами поді-
лився декан колишнього факульте-
ту автоматики (попередника ІКТА) 
професор Валерій Дудикевич, який 
нещодавно відзначив свій 75-літній 
ювілей (з цієї нагоди за багатолітню 
та сумлінну працю його нагородили 
медаллю Юрія Рудавського). З особ- 
ливою теплотою він згадував тих, 
з ким працював упродовж багатьох 
десятиліть. 

Перший директор ІКТА профе-
сор Богдан Стадник поділився спо-
гадами про історичні корені кафед-

ри інформаційно-вимірювальних 
технологій — однієї з найстаріших 
кафедр університету (1919 р.). Вона 
виховала багатьох відомих науков-
ців, зокрема таких як академік НАН 
України Феодосій Гриневич, і стала 
„матір’ю“ кількох сучасних провід-
них кафедр інституту. 

Один з найстаріших ветеранів 
ІКТА доцент Юрій Неболюбов зга-
дав про історичні аспекти розвитку 
кафедри, її сучасні досягнення та 
досягнення інституту загалом. А 
згадати було що, адже інститут має 
чимало визначних досягнень, які, 
взявши свій початок ще у минулому 
столітті, плавно перейшли у ниніш-

ній день. Серед них — перший віт- 
чизняний персональний комп’ютер 
„ПК-01 Львів“ (виходив серійно). 
Його створила група науковців під 
керівництвом доцента Володимира 
Пуйди.

З теплими словами до учасників 
урочистої Академії звернувся ректор 
університету професор Юрій Боба-
ло. Він привітав колектив з визнач-
ною подією у житті університету та 
інституту, побажав усім учасникам 
дальших успіхів у справі забезпечен-
ня сучасної якісної освіти на основі 
збереження її фундаментальності 
й відповідності актуальним і пер-
спективним потребам особистості, 
суспільства і держави.

Пилип СКОРОПАД, 
професор кафедри 

інформаційно-вимірювальних 
технологій ІКТА
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з перших уст

Зберігаємо давні 
традиції і творимо нові,                                       
відповідно                              
до викликів часу
Львівська політехніка вважається найдавнішим 

технічним університетом України і входить до 
десятки найстаріших технічних університетів Європи. 
Як поєднуються найкращі традиції з новими, які виклики 
і проблеми постають перед нами сьогодні? Про це і трохи 
більше — напередодні 200-літнього ювілею розмовляємо 
з ректором професором Юрієм Бобалом

— Яка, на Вашу думку, найкраща 
традиція збереглася й утвердилася 
за 200 літ?

— В університеті завжди пану-
вала гарна традиція — готувати 
добрих фахівців і плекати техніч-
ну еліту. Саме тому Львівська по-
літехніка відома в багатьох краї-
нах, а наші випускники працюють 
у різних куточках світу, реалізо-
вуючи себе в найрізноманітніших 
сферах. Так, наприклад, випускник 
1989 року інженерно-будівельного 
факультету працює в США: він має 
власну фірму з будівництва дири-
жаблів і посідає чільне місце у цій 
сфері. І він не забуває, що навчався 
у Львівській політехніці.

— З нагоди ювілею талановиті 
студенти отримають стипендію 
Львівської міської ради, а в універси-
теті засновано медаль „За визначні 
заслуги перед Львівською політехні-
кою“. Кого нею відзначатимуть? Які 
ще чинники  можуть стимулювати 
працівників і студентів?

— „Положення про матеріаль-
не стимулювання науково-педаго-
гічних, педагогічних, наукових та 
інженерно-технічних працівників 
і докторантів Львівської політех-
ніки“ передбачає, що за кожний 
вид роботи, який виконує викладач 
чи будь-який інший працівник уні-
верситету, він отримає відповідне 
матеріальне заохочення (у формі 
премії, надбавки, доплати). Щодо 
медалі „За визначні заслуги перед 
Львівською політехнікою“ — у нас 
багато достойних такої відзнаки. 
Та коли вирішували, кого нагоро-

дити медаллю №1, кандидатура 
професора Євгена Пістуна ні в 
кого не викликала жодних сумні-
вів чи запитань. Ми знаємо про 
великий науковий внесок Євгена 
Павловича (особливо в галузь га-
зової промисловості), про те, що 
це прекрасна, принципова люди-
на, „мотор змін“.

Щодо студентів, щороку вони 
отримують премії Президента 
України, ВРУ, Кабміну, до 20-ти 
від Львівської обласної держадмі-
ністрації і обласної ради. Наші на-
вчально-наукові інститути мають 
іменні премії визначних науковців. 
Є й інші мотиватори, як-ось ста-
жування чи навчання за кордоном 
і отримання подвійного диплома.

— За результатами цьогорічної 
вступної кампанії Політехніка — 
серед лідерів. У чому вбачаєте при-
чини такого зацікавлення, довіри 
абітурієнтів до вишу, до того ж — з 
усієї України?

— Цьогоріч у нас, як ніко-
ли, була дуже широка географія 
вступників. Також показовими є 
випадки, коли вступники обрали 
комерційну форму навчання у на-
шому університеті, а не державну 
в столичному, що було першим у 
їхньому рейтингу пріоритетних 
спеціальностей. Це заслуга тих, 
хто провадить профорієнтаційну 
роботу. Маємо спеціальний ав-
томобіль, який їздить по школах; 
цим процесом керує Олександр 
Захар’яш, великий ентузіаст у цій 
справі. Інформує про Політехніку 
й телевізійна програма. Але, ду-

маю, не це головне, а те, що абі-
турієнти знають, що тут вони от-
римають добру фахову підготовку.

— Чи відчутні результати 
освітніх реформ, зокрема імпле-
ментації норм Закону України „Про 
вищу освіту“?

— Це тривалий процес — дов-
ший, ніж хотілось би. Крім цього, 
раз-двічі на рік до закону вносять-
ся зміни. Загалом це позитивний 
закон, який вирішує багато про-
блем вищої школи, але не осно-
вну — фінансування. Працівники 
Політехніки — чи професор, чи 
інженер, чи охоронець — зна-
ють, що впродовж багатьох років, 
принаймні за час моєї каденції, 
не було жодної затримки випла-
ти зарплати. Але діяльність уні-
верситету залежить не тільки від 
цього, а й від коштів, якими він 
володіє — щоб розвивати науко-
ву, методичну й інші види робіт. 
На жаль, досі не вирішено пи-
тання про відокремлення комер-
ційних коштів від бюджетних: усі 
кошти, які заробляє Політехніка, 
стають бюджетними і входять у 
консолідований бюджет вишу, то 
ж ми не можемо вільно розпоря-
джатися ними. Траплялося таке, 
що, маючи на рахунках десятки 
мільйонів гривень, ми повинні 
були купувати аркуш паперу че-
рез казначейство, чекаючи, коли 
на такі потреби з’являться гроші… 
Зараз легше, але все ж не можемо 
без проблем проводити ремонтні 
роботи, закуповувати обладнан-
ня для наукових досліджень. Тож 
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чинне законодавство потрібно 
вдосконалювати і впроваджувати 
зміни в життя.

— Які пріоритети розвитку на-
укової діяльності Політехніки на 
найближчі роки?

— Минулоріч ми виконували 
близько 400 госпдоговорів і 60 бю-
джетних тем. У нас є навчально-на-
укові інститути, в яких особливо 
успішно провадиться наукова ро-
бота. Це передовсім ІТРЕ, ІХХТ. Із 
науково-дослідних — НДКІ ЕЛВІТ, 
де в основному займаються кос-
мічною тематикою. Значні науко-
ві досягнення має професор Іван 
Прудиус. Також доктор технічних 
наук Інеса Большакова, яка займа-
ється радіаційностійкими матері-
алами для сенсорної електроніки і 
наукова група якої долучилася до 
розробки сенсорів магнітного поля 
зокрема для колайдерів. 

Якщо говорити про високі тех-
нології, твердотільну електроні-
ку, то тут, щоби досягти добрих 
наукових результатів, підготувати 
статтю для поважного журналу з 
імпакт-фактором, потрібна відпо-
відна апаратура. Її у нас немає. Тож 
наші вчені через колег, які працю-
ють за кордоном, домовляються з 
тамтешніми науковими центрами, 
університетами (де є першокласне 
обладнання), їдуть туди у відря-
дження і проводять дослідження. 
Нині це, напевно, найпоширені-
ший варіант для тих, хто має ідеї 
та хоче провадити серйозні дослі-
дження.

— Чи достатньо ефективна, на 
Вашу думку, робота відділу молодіж-
ної політики в університеті?

— Я постійно моніторю ситуа-
цію в студентському середовищі і 
задоволений їхньою роботою. Сту-
денти подають цікаві пропозиції 
щодо вдосконалення навчального 
процесу, організаційної роботи. 
Та хотілося б більше спілкування: 
щоб студенти відверто говорили 
про недоліки в усіх сферах нашої 
роботи, щоб частіше приходили 
до мене, допомагали боротися з 
корупцією та іншими негативни-
ми явищами. Ми активно залучає-
мо Раду молодих вчених до різних 
форм співпраці. І я переконався, 
що в багатьох питаннях вони дуже 
сильні, мають широкий світогляд. 
Ми часто дискутуємо, я прислуха-

юся до їхніх думок. Хотів би, щоб 
так було і зі студентами.

Одним із найважливіших за-
вдань, які бачу, — мотивація сту-
дентів до участі в різних заходах. 
Я розумію, що вони не мають часу, 
що їм хочеться розваг, але є захо-
ди, які потрібні для їхнього станов-
лення як громадян. Прикро, коли 
молодь посеред заходу встає і ви-
ходить. Це неповага до організато-
рів. Хоча дивлюся на це і з іншого 
боку: студентів треба так зацікави-
ти, щоб вони хотіли слухати. 

— Студенти кажуть, що їм не 
вистачає своєрідних майданчиків у 
навчальних корпусах та на вулиці 
біля них, де вони могли б на перервах 
чи у вільний час вчитися, читати, 
спілкуватися. Чи можливе створен-
ня таких місць? 

— Ставлюся до різних студент-
ських ініціатив позитивно, підтри-
мую їхні ідеї. Так, можна органі-
зувати такий простір. У найбільш 
„населених“ корпусах є Wi-Fi, тре-
ба лише поставити лавочки. На-
ступного року плануємо зробити 
ремонт переходів між корпусами. 
Вони будуть досить функціональні, 
з книгарнями. Підтримую й ідею 
щодо організації такого простору 
на вулиці. 

— Та повернімося знову до тра-
дицій — перевірених часом і нових…

— Так, за 200 літ склалося чима-
ло традицій, частина з них забула-
ся, та ми стараємося відновлюва-
ти все найкраще. Пригадую, у 60 
— 70-х роках у нас був потужний 
симфонічний оркестр, який гри-
мів на всю Україну. Та поступово 
він розпався. Коли ми створювали 
Асоціацію випускників Львівської 
політехніки, працівник ІТРЕ — 
перша скрипка того оркестру — 
звернувся з проханням відновити 
його. Зараз у Львівській політехні-
ці знову є свій великий симфоніч-
ний оркестр!

Ще один приклад відновлення 
традицій — зимовий благодійний 
бал. Про такі новорічні бали в По-
літехніці ми читали у спогадах і 
виникла думка відновити їх. Та з 
початком війни на сході України 
ми призупинили цю традицію, бо 
морально не можемо дозволити 
собі цього в час, коли гинуть люди.

Ще пригадую, коли я був пер-
шокурсником, то наш головний 

корпус був завішаний портретами 
спортсменів — професорів і сту-
дентів. Одна світлина особливо 
запам’яталася: студент-велосипе-
дист, який брав участь в Олімпій-
ських іграх у 1966 році. Приємно, 
що найкращі традиції зберігаються 
і розвиваються. Зараз, кожен пер-
шокурсник університету заповнює 
анкету, де вказує свої зацікавлення. 
Так залучаємо молодь до художньої 
самодіяльності (у Львівській полі-
техніці дванадцять колективів і 
дев’ять із них народні), у спортив-
ні команди — наші спортсмени ча-
сто перемагають у великих і малих 
спортивних змаганнях. 

А щодо викликів і проблем , які 
стоять перед нашим університе-
том, то вони залежать не від часу, 
а від процесів, які відбуваються у 
державі. Зрештою, чимало з них 
характерні для будь-якого часу. 
Нещодавно читав книгу польсько-
го автора, видану в 1932 році, де 
йшлося про те, що університету 
не вистачає приміщень, добре під-
готовлених вступників, технічно-
го обладнання. Я був здивований, 
— таке враження, що писали сьо-
годні. Про це чув і на святкуванні 
200-ліття Віденської політехніки. 
Тобто є проблеми, які неможливо 
вирішити, бо з розвитком універ-
ситету, країни, технічного прогре-
су підвищуються і вимоги. 

— Які особливості студентської 
спільноти Львівської політехніки 
вирізняють наш університет з-по-
між інших вишів України?

— Студенти Львівської політех-
ніки обирають активну громадян-
ську і життєву позицію. Саме наші 
студенти одними з перших були на 
Майдані під час Революції гідності. 

Колектив Львівської політех-
ніки великий. За 200 літ наш уні-
верситет закінчило понад чверть 
мільйона осіб. І кожен випускник 
знаходить свою життєву стежину. 
Наприклад, професор Львівської 
політехніки І. Мосціцький тринад-
цять років був президентом Поль-
щі, Сікорський, Бартель — прем’є-
рами в цій країні. Тобто, Львівська 
політехніка має давати таку освіту, 
щоб людина мала можливість роз-
виватися в будь-якому напрямі.

Спілкувалися 
Наталія ПАВЛИШИН 

та Ірина ШУТКА
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візит єдності

Про подолання стереотипів 
крізь призму фаховості 
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту Львівської 

політехніки взяла участь у „Програмі національних обмінів“, яку 
фінансують Євросоюз та Національний фонд підтримки демократії 
(США), а саме у заході „Напрями усунення міжрегіональних стереотипів 
серед студентства“. З цієї нагоди відбулася поїздка політехніків до 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

У заході взяли участь студен-
ти-магістри Леонід Шалашний, 
Олександра Максимова, які навча-
ються на спеціалізації „Публічне 
управління та адміністрування“, 
а також викладачі — Олена Білик і 
Оксана Химич. 

У сучасних умовах становлення 
нового, демократичного та європей-
ського суспільства України виникає 
нагальна необхідність згуртовувати 
й об’єднувати молодь та студентство 
з різних регіонів для налагодження 
дружніх зв’язків та напрямів співп-
раці задля подолання стереотипів 
та розвіювання міфів про мешканців 
східних та західних областей Украї-
ни шляхом впровадження новітніх 
методів в освітньо-виховний про-
цес. 

Політехніки приїхали до дні-
провського вишу з наміром донести 

інформацію про важливість подо-
лання упередженого ставлення між 
мешканцями різних регіонів та не-
обхідність формування відкритості, 
довіри, демократичності поглядів та 
доброзичливості саме між молодим 
поколінням єдиної країни. Львівські 
студенти Олександра Максимова та 
Леонід Шалашний, які стали виму-
шеними переселенцями з Криму та 
Слов’янська, поділилися досвідом 
адаптації до нового середовища. 

Відбулася модерована дискусія 
між студентами та викладачами на 
тему „Умови та причини виникнен-
ня стереотипів та шаблонів особи-
стої та регіональної відмінності 
мешканців України: перспективи 
і шляхи їх зміни та подолання“. А 
у пізнавально-розвиткових іграх 
Marshmallow (побудова з командою 
найвищої вежі), Кanban-Pizza (фор-

мування успішної та злагодженої 
команди), ділова гра на формування 
лідерських якостей „Лідерство — за-
порука успіху“ львівські та дніпров-
ські студенти проявили знання зі 
спеціальності, за якою навчаються. 
Для гостей із Політехніки провели 
екскурсії Дніпром та університетом 
О. Гончара.

— Під час цього візиту ми го-
ворили про позитивні відмінності 
між мешканцями різних регіонів і 
національну єдність українців. Усі 
погодилися з тим, що зміни, які те-
пер відбуваються у напрямку украї-                   
нізації, декомунізації, потрібно 
було здійснювати значно швидше, 
— підсумовує Оксана Химич.

Ірина МАРТИН

науковий семінар

Пам’яті вченого
29 листопада ІКТА, кафедра електронних 

обчислювальних машин, НДКІ ЕЛВІТ 
провели науковий семінар, присвячений 
100-річчю видатного вченого, професора 
Бенціона Йосиповича Швецького.

Спогадами про відомо-
го вченого у галузі циф-
рової вимірювальної та 
обчислювальної техніки, 
засновника та багаторіч-
ного керівника кафедри 

ЕОМ, засновника і нау-
кового керівника НДКІ 
ЕЛВІТ поділилися бага-
торічний керівник НДЧ 
Борис Рильников, профе-
сор Микола Черкаський, 
директор НДКІ ЕЛВІТ 
Віктор Ткаченко, доценти 
Вадим Голембо та Юрій 
Вітер, завідувач кафедри 
ЕОМ Анатолій Мельник. 
Провідний науковий спе-
ціаліст Петро Кондратов 
не лише згадав добрим 
словом ювіляра, а й про-
читав власного вірша, 
присвяченого Бенціону 
Йосиповичу  Швецькому.

Катерина ГРЕЧИН | С
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Стати справжнім професіоналом
Львівська політехніка висунула аспіранта кафедри 

зварювального виробництва, діагностики та відновлення 
металоконструкцій ІІМТ Андрія Войтовича (за цикл опублікованих 
наукових статей з металознавства) на здобуття премії НАН України 
для молодих учених і студентів ВНЗ за найкращі наукові роботи.

Андрій Войтович вчиться 
в аспірантурі, здобуваючи 
спеціальність „Зварювання та 
споріднені технології і проце-
си відновлення“. Те, що зай-                                                                   
матиметься наукою, зрозу-
мів ще на другому курсі, 
коли його запросили 
долучитися до госп-      
договірної кафе-
дральної тематики. 
Згодом тема дослі-
джень магістраль-
них трубопроводів 
лягла у бакалавр-
ську роботу. Працьовитого хлоп-
ця помітила новий тоді завідувач 
кафедри Ганна Похмурська, яка 
прийшла в колектив зі своєю шко-
лою з напряму відновлення і забез-
печення особливих властивостей 
відновлюваних або ремонтних по-
верхонь. Свою магістерську роботу, 
що стосувалася питань нанесення 
покриттів зі спеціальними власти-
востями, хлопець писав уже під її 
керівництвом. Тематика його ро-
боти в аспірантурі — забезпечення 
зносостійкості поверхонь, які пра-
цюють за умов ударно абразивного 
зношування. 

— Знаю Андрія ще зі студент-
ської лави, — говорить заступник 
завідувача кафедри доцент Андрій 
Дзюбик. — Він контактний, з ним 
легко працювати, працьовитий, 
його можна застати на роботі вран-
ці і пізно ввечері, бо аспірантська 
робота потребує індивідуальної ро-
боти і самоорганізації. В останній 
науковій тематиці досліджував мар-
кер порошкових дротів для віднов-
лення білів молоткових дробарок 
для подрібнення лікарських рослин. 
Запропонував порошковий дріт для 
відновлення великогабаритних еле-
ментів конструкцій. Разом з дирек-
тором ІІМТ Олексієм Ланцем до-
слідив технологію віброзміцнення 
направленого металу, який вико-
ристовують для виготовлення біме-
талевих футоролочних пластин. 

Андрій Войтович нале-
жить до тих людей, які у 
своїй професії хочуть бути 
професіоналами високого 

класу. Щоб краще зна-
ти фах, мати більше 
практики, вирішив 

під час навчання 
в інституті па-
ралельно освої-
ти ще й робіт-
ничу професію 
зварювальника. 
Сам знайшов 
Вище професій-

не училище № 20 і успішно закін-
чив його. Це сподобалося студен-
там, тож кафедра уклала договори 
з училищами, аби охочі змогли от-
римати під час навчання додатково 
і за невеликі кошти ще й робітничу 
професію. Нині за сумісництвом 
Андрій працює у ФМІ, з яким почав 
співпрацювати ще у студентські 
роки. По завершенні навчання в ас-
пірантурі його планують залишити 
на кафедрі. 

— Моя кандидатська дисерта-
ція посувається добре, бо працюю 
поруч із такими чудовими людьми, 
як керівник моєї наукової роботи 
Ганна Похмурська, завідувач відді-
лу ФМІ ім. Карпенка НАН України 
Михайло Студент, заступник за-
відувача кафедри Андрій Дзюбик, 
— зізнається Андрій. — Взагалі, 
шлях у науку непростий, а часом 
і недешевий, бо іноді доводиться 
проводити дорогі дослідження за 
свій кошт. Це непросто, особли-
во, коли маєш сім’ю, тому радив 
би тим, хто хоче здобути науковий 
ступінь, робити це до одруження 
(усміхається).

— Чим приваблює наукова робота?
— Вважаю, що вже найвища 

пора повернути в Україні давно 
втрачені зв’язки між виробни-
цтвом, наукою і науково-дослід-
ним виробництвом, які свого часу 
започаткував нині очільник Націо-      

нальної Академії Наук України 
Борис Патон. Я звичайно, не можу 
зробити все і негайно, але хочеть-
ся бути хоч маленькою ланкою, 
яка поєднала б ці структури, бо 
нині перспективним розробкам не 
дають „зеленого“ світла. Що дуже 
прикро, адже винаходи українців, 
якби їх впровадити, давали б чима-
лий прибуток державі і заслужену 
повагу їх авторам.

— Плануєте згодом залишитися 
в науці?

— Звичайно, як візьмуть на ка-
федру, буду займатися наукою, на-
копичуватиму знання, шукатиму 
шляхи зближення нашого виклада-
цького колективу з виробництвом. 
Для цього чимало зусиль має також 
докласти держава, фахівці. Важли-
во, щоб ми в інституті готували 
спеціалістів під конкретне вироб-
ництво, а для того треба, щоб ви-
робничники і навчальні заклади, 
в інтересах загальної справи, пра-
цювали спільно, бо інакше не варто 
чекати економічного розвитку.

— Чим поза навчанням і наукою 
захоплюєтеся?

— Я з 15 років був пластуном у 
курені ім. Павла Полуботка. Тепер 
моє юнацтво завершилося і треба 
було перейти в старший пластун-
ський курінь, та через навчання 
довелося відмовитися. Маю ще 
одне захоплення — спільно з татом 
працюємо з металом: на замовлен-
ня зварюємо каркаси вікон, две-
рей, воріт, столів, робимо й інші 
конструкції. Маю пасіку з 11 сімей 
(займаюся цим вже три роки). Тож 
отримую задоволення й від догляду 
за бджілками…

— Чого собі побажали б? 
— Собі — нічого, радше керів-

никам нашої держави: щоб звер-
нули увагу на стан речей в країні, 
особливо в науці, щоб реформи 
були доцільні і не мали на меті 
скорочення одних для більшої 
зарплати інших, щоб не розпоро-
шували фінанси на різні розробки, 
швидше обрали актуальні нині для 
країни новітні розробки.

Катерина ГРЕЧИН
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наукові зустрічі

Чисте середовище починається з освіти 

Професор Варшавської політехніки Артур Бадида, який є 
членом програмних комітетів конференцій у Львівській 

політехніці, недавно взяв участь у шостому  науковому форумі 
Litteris et Artibus. Польський учений розповів про співпрацю 
з українськими колегами і проблему якості навколишнього 
середовища, яку він досліджує.

Думаємо про нові 
напрями співпраці

— Які Ваші враження від 
цьогорічного Litteris et Artibus?

— Насамперед вразила 
прекрасна будівля Бу-
динку вчених, по-дру-
ге, велика кількість 
учасників. Це дуже 
цікава ідея — зібра-
ти разом молодих 
дослідників із різних 
галузей. Відвідуючи традиційні кон-
ференції, молоді люди, які тільки 
починають свої наукові досліджен-
ня, можуть боятися презентувати 
свої невеликі напрацювання широ-
кій аудиторії, досвідченим фахів-
цям. А на такому заході, як Litteris 
et Artibus, де всі зі схожим досвідом, 
це — простіше. Друге: мультидис-
циплінарність форуму, що дозволяє 
учасникам отримати знання з різних 
сфер. Цей захід схожий на те, що ми 
робимо у Варшавській політехніці, 
— теж мультидисциплінарна конфе-
ренція для молодих учених (цього-
річ була вже 11-та). Тож ми знаємо, 
що це плідний формат, який, окрім 
всього іншого, дозволяє молодим 
науковцям також започатковувати 
співпрацю, навіть із колегами з га-
лузей, які на перший погляд можуть 
видаватися нецікавими для коопе-
рації.

— У травні 2015-го РМВ Львів-
ської політехніки і Рада докторантів 
Варшавської політехніки й Фундація 
молодих науковців підписали угоду про 
співпрацю, що передбачала насамперед 
можливості наукових публікацій, уча-
сті в конференціях. Чи бачите (якщо 
так, то які) перспективи двосторон-
ньої співпраці?

— Ми почали зі взаємного обмі-
ну учасниками в згаданих наукових 
форумах у Варшаві та Львові. Львів-
ські політехніки долучилися до на-
шої конференції. Щодо публікацій: 
маємо науковий журнал, в якому 

можуть бути надруковні тези 
доповідей або ж наукові стат-
ті молодих учених, звичайно, 
після рецензування з боку зов-
нішніх (зокрема закордонних) 

рецензентів, адже праг-
немо забезпечувати 
високий рівень якості 
публікацій. Ті львів’я-
ни, які були на нашій 
конференції мину-
лого і позаминулого 
року, мають публі-

кації. А троє науковців зі Львівської 
політехніки, зокрема й голова РМВ 
Олександр Березко, входять до скла-
ду групи рецензентів статей, котрі 
подаються до нашого журналу. Спо-
діваюся, розвиватимемо ці напря-
ми далі. Думаємо й про можливість 
видання спецвипуску журналу, куди 
ввійшли б і окремі статті із шостого 
Litteris et Artibus.

Я вбачаю перспективи у спільно-
му аплікуванні на гранти в рамках єв-
ропейських програм, але не тільки (у 
Польщі маємо національні проекти, 
до яких можемо залучати інституції 
з-за кордону). Для українських уче-
них це — шанс розвиватись. З нашо-
го боку теж є зацікавлення в коопера-
ції з Україною, адже вітається, якщо 
в переліку міжнародного консорціу-
му є хоча б один партнер з-поза меж 
Євросоюзу.

— Розкажіть про ГО „Фундація 
молодих науковців“, президентом якої 
Ви є.

— Її було засновано з метою на-
дання підтримки молодим науков-
цям на початковому етапі їхнього 
професійного шляху. Згадані вище 
конференція і журнал — два про-
дукти фундації, які намагаємось 
розвивати з початку її діяльності, з 
2010 року. Плануємо започаткувати й 
іншу конференцію, що охоплювати-
ме різні технічні галузі, але сфокусу-
ється на одному аспекті — урбаніс-
тичному, на проблемах міста, життя 
у ньому, як-ось транспорт, якість по-

вітря, архітектура тощо. Залучимо до 
заходу, до програмного й організа-
ційного комітетів, і колег зі Львова.

Як те, що ми спалюємо, 
нас убиває

— Ви досліджуєте якість навколиш-
нього середовища. Ваша доповідь стосу-
валася проблеми забруднення повітря і 
його впливу на здоров’я. Як науковці ба-
чать цю проблему?

— Проблема забруднення пові-
тря, на жаль, є загальнопоширена для 
Польщі. Польща є однією з найзабруд-
неніших країн ЄС. Маємо чимало проб-                                                                                                                            
лем, зокрема в південній частині краї-
ни — в колись потужному індустріаль-
ному регіоні, де діяло багато ТЕС (на 
вугіллі зокрема), що було причиною 
значних викидів у повітря. Нині бага-
то з цих об’єктів закриті, але проблема 
залишається: джерелом значної емісії 
є індивідуальні будинки. Щоправда, 
в цьому контексті ситуація в різних 
містах дуже відрізняється: скажімо, 
у столиці більшість будинків з’єднані 
зі системою центрального опалення і 
самі не продукують теплової енергії; 
в субурбаністичних областях це про-
блема не такого значного масштабу, 
як, наприклад, у Кракові, Вроцлаві, 
Катовіце чи деяких менших містах, де, 
власне, центральних систем опалення 
нема, а газопровідна мережа не дуже 
добре розвинена. Але навіть якщо є 
можливості використання природ-
ного газу, люди не хочуть цього ро-
бити, бо він дорожчий, аніж вугілля 
чи деревина. Як пригадую, у 70% інди-
відуальних будинків у Польщі тепло-
енергію генерують завдяки спалюван-
ню вугілля або дров — й емісія тут є 
набагато вища, ніж від використання 
природного газу. Ще один аспект: 
використання відходів (із пластику, 
фурнітури тощо) негативно впливає 
на атмосферу, викидаючи в неї безліч 
канцерогенних, мутагенних речовин 
(вугілля, дерево впливає меншою мі-
рою), що зокрема позначається на на-
шому здоров’ї.

У Польщі маємо проблему низької 
якості повітря і порівняно з іншими 
країнами ЄС мало не найбільшу кон-
центрацію у ньому найнебезпечні-
ших забруднювачів. Один із яскравих 
фактів — у Польщі найбільша кіль-
кість передчасних смертей у цілому 
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ЄС, спричинена забруденням повітря; 
майже 12% загальної кількості смер-
тей пов’язано з дією цього чинника. 
Крім того, є низка інших негативних 
наслідків, зокрема економічних. Я ж 
фокусуюсь на аспекті здоров’я у зв’язку 
із забрудненням повітря. Йдеться про 
різні недуги дихальної, серцево-судин-
ної систем, подразнення шкіри, очей, 
зокрема рак легень.

— Які можливі шляхи розв’язку цих 
проблем? Рішення слід шукати на індиві-
дуальному, локальному чи національному 
рівнях?

— Оскільки це неабияка проблема, 
вирішити її складно. Вона охоплює цілу 
країну, водночас є викликом для кожної 
окремої області, міста, села. Її треба ви-
рішувати на обох рівнях — локальному 
і національному. Один із найважливі-
ших кроків, зокрема локального харак-
теру, як я вважаю, — це освіта, до того 
ж і дорослих, і дітей, у школах та навіть 
дитячих садках. Освіта молоді нині — 
це суспільство з належними базовими 
знаннями через 20 років.

У національному вимірі очікуємо 
на правові рішення, котрі зупинили б 
практику використання відходів (які 
заборонені, але застосування яких все 
ж трапляється), а також вугілля і котлів 
низької якості (це єдина країна ЄС, де 

немає регуляції щодо котлів). Оскільки 
у Польщі відсутні відповідні законо-
давчі обмеження, то можна купувати 
будь-що, що називається котлом, зо-
крема застарілі з технічної точки зору 
зразки, — і спалювати в них теж можна 
будь-що. Із сучасними справа інша: для 
них обов’язково маєш купувати високо-
якісне вугілля. Схожу проблему в Чехії, 
Словаччині, Німеччині, Австрії вирішу-
ють саме через законодавчу регуляцію 
(купити там застарлілий котел немож-
ливо), а також розвиток мережі при-
родного газу, що стимулює громадян 
використовувати радше природній газ, 
аніж вугілля. У цьому контексті спіль-
ною відповідальністю уряду й місцевих 
органів влади є пошук коштів на під-
тримку тих громадян, які не спроможні 
придбати газовий котел, купувати газ чи 
під’єднатись до системи центрального 
опалення. Це, власне, довготерміновий 
процес, який, якщо запустити його сьо-
годні, дасть результати через років 10 – 
15. Отож потрібна освіта (без неї може-
мо витратити купу грошей на новації, 
але люди не розумітимуть, навіщо це), 
якісне правове регулювання й імпле-
ментація відповідних норм на місцях, а 
також фінансова підтримка незаможної 
частини суспільства.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

відкрита лекція

Професія, яка не залежить 
від працедавця

Старший менеджер відділу аудиту компанії KPMG  в Україні Олена 
Марків розповіла студентам кафедри обліку та аналізу Львівської 

політехніки про професію аудитора. Захід відбувся за участю Відділу 
працевлаштування та зв’язків із виробництвом.

Компанія KPMG, яку представляє 
Олена Марків, належить до світових 
лідерів на ринку аудиторських по-
слуг і є потенційним роботодавцем 
для студентів, майбутніх аудиторів. 
Свою лекцію фахівець з аудиту по-
ділила на дві частини — розповіла,  
хто такі аудитори, які особливості 
їхньої праці,  а також про те, що 
компанія може запропонувати сту-
дентам, які додаткові знання вони 
могли б отримати у KPMG, потра-
пивши туди на стажування.

Професія аудитора офіційно 
виникла у середині XIX  століття 

в Англії, коли власники компаній 
почали передавати свої керівні 
функції менеджерам (хоча згадки 
про аудиторів були ще у Древньому 
Єгипті й Китаї, Римській імперії, де 
були „контролери“ розподілу по-
датків). В Україні  аудитори стали 
популярні тоді, коли економіка пе-
рейшла від планової до ринкової. 
Вони фактично запобігають шах-
райству, здійснюючи незалежну 
перевірку фінансового стану ком-
панії.

Ірина МАРТИН

коротко

Створять Координаційний 
центр з питань виконання 
Рамкової програми „Горизонт 
2020“. Він сприятиме вирішен-
ню проблемних питань, які 
виникають під час реалізації 
проектів програми. Також 
створено Комісію з відбору 
представників й експертів до 
Програмних комітетів Рамкової 
програми, що відповідають за 
формування тематики дослі-
джень, які фінансуються в 
межах програми.

У новому році стипендії по-но-
вому? Як пояснюють у МОН, з 
2017 року стипендію отримува-
тимуть не всі студенти з усе-
редненою четвіркою за сесію, 
а ті, які посіли найвищі місця в 
рейтингу, складеному вишами. 
Рейтинговий підхід до визна-
чення стипендій передбачає, що 
кожен виш (вчена рада і органи 
студентського самоврядування) 
розробить свої критерії, які 
впливатимуть на рейтингування 
(на 10%, а решта — навчальна 
успішність студента).

Законопроект очима полі-
техніків. Директор ІНЕМ Олег 
Кузьмін, представники кафедри 
ЗМД Ольга Мельник і Володимир 
Жежуха взяли участь у круглому 
столі „Удосконалення законо-
давства у сфері транскордонно-
го співробітництва“. Робочу гру-
пу очолила народний депутат 
України, голова профільного 
підкомітету Оксана Юринець.

Година коду — цілий тиждень. 
У цій глобальній ініціативі з 
популяризації програмування, 
інформатики серед школярів 
уже взяло участь 100 млн учнів 
зі 180 країн. Захід відбувається 
щороку, цьогоріч — 5-11 грудня. У 
Львові акцію ініціювали Lviv IT 
School та ЛМР, а провести урок 
для старшокласників міг кожен 
охочий ІТ-спеціаліст.

Центр науки у Львові? Це мав би 
бути осередок, де поєднаються 
сучасні інтерактивні наукові 
виставки, медіатека, гуртки, 
лабораторії, обсерваторія тощо. 
З такою ініціативою виступи-
ли члени комісії ЛМР з питань 
культури, молодіжної політики 
та спорту.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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конкурсні твори

Пропонуємо увазі читачів твори студентів — переможців і призерів конкурсу української мови 
ім. Петра Яцика.

„Якби ти знав, як много важить слово…“
Магічний зміст рідної мови

„Споконвіку було Слово. І Слово було в 
Бога. І Слово було Бог. У ньому все пов-
стало, і ніщо, що постало, не постало 
без нього…“. Саме цими рядками розпо-
чинається Євангеліє від Івана — Книги 

Книг для десятків поколінь християн 
по всьому світу. Якою ж унікальною 

силою володіє слово, який же таєм-
ничий, магічний зміст вкладений у 
нього, якщо сам Господь Бог поклав 

його в основу всієї світобудови.
Слово — альфа і омега (початок і кінець усього). Його 

велич — незбагненна, могутність — невичерпна. Одним 
єдиним словом можна воскресити людину, повернувши 
її до життя, запаливши в її душі вогник любові та надії, 
а можна смертельно поранити, морально знищити і на-
завжди вбити віру в невмируще. Достатньо одного слова, 
щоб розпалити чи припинити війну, примирити народи 
чи зробити їх запеклими ворогами навіки.

Для нашого народу рідна мова і рідне слово завжди 
мали сакральний зміст. У часи бездержавності саме слово 
стало для українців і кордоном, і Конституцією, і націо-
нальним символом, і способом виокремлення „своїх“ від 
„чужих“.

У найважчі, найтемніші і найстрашніші миті нашої істо-
рії саме у слові великого Кобзаря, геніальної Лесі Україн-                     
ки і невтомного Каменяра українці черпали натхнення і 
сили рухатися далі, живучи у слові, словом і заради слова.

Сумно й боляче спостерігати, як нині мовне питання — 
питання державної ваги — безсоромно відсувають на мар-
ґінес, лицемірно заявляючи: „Вирішимо питання з еконо-
мікою, отримаємо безвізовий режим, станемо жити краще, 
а там і до мови дійде“. Та чи дійде? Бо, як сумно зауважила 
моя улюблена Ліна Костенко, „Нації вмирають не від ін-
фаркту. Спочатку їм відбирає мову“. Отож, женучись за 
примарними економічними та політичними досягнення-
ми, намагаючись комусь щось довести, поволі втрачаємо 
те, що робить нас народом, єдиною українською нацією.

„Якби ти знав, як много важить слово…“, — зверта-
ється невтомний працелюб Іван Франко до кожного, а 
найперше до нас — молодих і амбітних студентів, людей, 
яким належить майбутнє. Заглядаючи прямісінько в душу, 
він наче тихо просить: не повторюйте помилок минулих 
поколінь, навчіться любити і цінувати рідне слово, у ньо-
му — ваше спасіння.

Якби високочолі державні мужі у владних кабінетах 
читали і знали Франка, якби розуміли виняткову роль 
рідної мови і рідної пісні у процесах державотворення, 
то не було б нині на сході держави кровоточивої рани, тої 
ракової пухлини, яка загрожує отруїти весь організм смер-
тоносним вірусом байдужості і вузьколобства.

Сьогодні майбутнє у наших руках. Ситуацію можна і 
треба змінювати, адже беззаперечною залишається од-
вічна істина: „Без мови рідної, юначе, й народу нашого 
нема…“.

Наталія КОЗАК, студентка гр. КНм-17 (ІКНІ)

Зрадників до раю не пускають
Прожив Іван на світі цілих сімдесят років. Було всяке: 

кохав, страждав, знову кохав, знову страждав, працював, 
одружився — розродився, як кажуть у народі, вивчив ді-
тей, онуків, вийшов на пенсію та й помер.

Розплющує очі після смерті та й бачить Янгола перед 
собою, а за ним десь із двадцять чиновників, тільки з кри-
лами. Та й каже Янгол Іванові:

— Час, Іване, порахувати кілограми твоїх слів. Те, що 
казав щиро, з любов’ю та добротою до інших, буде легшим 
за пір’їну. Те ж, що було сказано з ненавистю, з лихим 
наміром або через помсту, важитиме кілограми. От і поба-
чимо, чи будеш у раю, а чи потягнуть тебе слова до пекла.

Відкрили чиновники книгу життя Івана і почали клас-
ти на ваги його слова. П’ятдесят років уже порахували, а 
назбирали всього десять кілограмів. Іван щасливий, вже 
й не слухає їх, а готується до раю і все вишуковує в газе-
ті „Райська нерухомість“ пропозиції щодо винаймання 
квартир.

Чиновники вже хотіли припинити рахувати, аж ось 
один з них натрапив на триста двадцять сьому сторінку, 
де дрібним шрифтом було надруковано інформацію про 
подію п’ятнадцятирічної давнини.

Це був далекий 2015 рік, Донецька об-
ласть. Жив собі Іван у селі Пилипівці, де 
захопили владу російські терористи. 
Проходячи одного дня лісовою доро-
гою, побачив наш герой у сусідньому 
селі українських солдатів, які тіль-
ки-но почали обживати територію і 
розставляти свою зброю.

Ввечері прийшли до Івана те-
рористи-сепаратисти і почали 
питати, чи знає він щось про роз-
ташування українських загонів. 
Пообіцяли гроші і спокій йому та його сім’ї. Подумав 
Іван і сказав лише два коротких слова: „У Петрівці“…

…Заважили йому на суді ці слова на цілих сто кіло-
грамів — сто солдатів тоді було вбито. І потягнули ті 
слова Івана до пекла. Слова зради і смерті. Подивився 
Янгол на пониклого Івана і сказав: „Ти не витримав ви-
пробування на СЛОВО“.

Катерина МУЗЮКІНА,
 студентка гр. ПП-21 (ІНПП)
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авторський проект

Остання дорога Івана Франка

У перший день останнього в році місяця у Львівській політехніці говорили 
про захід життя українського генія — Івана Франка. В рамках авторського 

проекту мовознавця, професора Ірини Фаріон „Від книги — до мети“ 
відбулася презентація монографії професора Українського католицького 
університету і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослави 
Мельник — „І остатня часть дороги (Іван Франко в 1908 – 1916 роках)“. Праця 
присвячена найдраматичнішому, найскладнішому, найвизначальнішому, 
але й найменш дослідженому періоду життя письменника.

Монографія „І остатня 
часть дороги (Іван Фран-
ко в 1908 – 1916 роках)“ 
базована на основі дже-
рельного матеріалу, знач-
на частина якого вперше 
введена в науковий обіг. 
У відгуках про цю кни-
гу можна прочитати: „це 
блискучий приклад того, 
як про найскладніші епі-
зоди в біографії великої 
людини можна писати з 
науковою обґрунтовані-
стю й водночас із люд-
ським співчуттям, не 
втрачаючи при цьому ні 
дослідницької об’єктив-
ності, ні морального об-
личчя“. 

— Іван Франко працю-
вав більше, ніж жив. Його 
кредо: „Я говорю навіть 
там, де каміння мовчить“. 
Для мене він є взірцем 
найбільшої саможертов-
ності і посвяти праці за-
для України, — зазначила 
на початку зустрічі Ярос-
лава Мельник. — Пізній 
період його життя був не-
знаний для багатьох по-

важних франкознавців. 
Справді, доторкатися тих 
моментів було дуже склад-
но. Проте, без осмислен-
ня болісної драми Франка 
на схилі віку, не можна 
увійти в непростий світ 
його творчості, зрозуміти 
його взаємини з багатьма 
людьми та й, зрештою, 
його самого на тій важкій 
дорозі. 

Ця праця — це своє-
рідний синтез, який дає 
можливість кожному за-
глибитися в світ україн-
ського генія. Максималь-
но донесені ідеї знакової 
для нашого народу по-
статі, величезна кількість 
світлин з архіву профе-
сора Степана Гайдучка та 
родини Лесі Крип’якевич, 
які стають доповненням і 
в певній мірі додаткови-
ми свідченнями, допома-
гають краще пізнати його 
велич.

— Франко писав: „З 
вершин і низин“, розу-
міючи, що сягне вершин 
тоді, коли сягне глибин 

українського кореня. За-
раз живемо в час зміще-
них пріоритетів, шукаємо 
себе деінде, не усвідомлю- 
ючи, що ходимо по золоті 
нашої культури; чекаємо 
нових книжок, не вміючи 
давнє слово, настояне на 
часі та істині, прочитати, 
усвідомити, осмислити. 
Ми увійшли в пору вкрай 
потрібної актуалізації на-
шої класики. Саме вона, з 
відстані часу, дає розу-
міння, хто ми, які і задля 
чого. Долю Івана Франка 
я екстраполюю на долю 
України: в усіх злетах і 
падіннях, складнощах, 
сумнівах, печалях і разом 
з тим унікальній здатності 
весь час здійматися дого-
ри навіть тоді, коли, зда-
ється, що відіграв свій ос-
танній бій. Так і Франко, 
останні вісім років життя 
боровся з важкою хворо-
бою: тілесно втомлений, 
але надзвичайно потуж-
ний інтелектуально. Саме 
в цю пору він прийшов до 
своїх „Апокрифів“, до сту-
дій над українськими піс-
нями, в давню історичну 
добу, працюючи над лі-
тописами, — наголосила 
Ірина Фаріон. 

Ще за життя Франка 
практично всі верстви су-
спільства добре усвідом-
лювали, хто він такий. 
Про це свідчать і масштаб-
ні відзначення його ювіле-
їв: 25-літнього в оточенні 
молоді та студентства і ще 
масштабніший — 40-річ-
ний: відбувався у вщерть 
заповненій Львівській 
філармонії (зі спогадів 

дочки письменника Анни 
Франко). Привітати Івана 
Яковича прийшла львів-
ська еліта, духовенство; на 
цьому ювілеї був і Андрей 
Шептицький. 

Ще одним свідченням 
того, яку роль відігравав 
Франко, стали листуван-
ня митрополитів Андрея 
Шептицього і Костянтина 
Богачевського (вміщене у 
монографії): митропо-
лит Богачевський висту-
пав проти „культу Івана 
Франка в Галичині“. На що 
Шептицький йому відпо-
вів: „живемо в такому віці, 
коли народи величаються 
своїми аристократами 
духу“. 

Саме в цей період роз-
почалося глибинне осмис-
лення творчості письмен-
ника, зокрема з’явилася 
розвідка Симона Петлюри 
„Франко — поет націо-  
нальної честі“, перші біо- 
графії письменника, які 
написали Михайло Возняк 
і Сергій Єфремов. Знаково 
те, що й сам Франко в той 
час багато їздив Галичи-
ною та на Буковину з чи-
таннями свого „Мойсея“ 
— це викликало велике 
зацікавлення і піднесення 
в суспільстві.

Гостя Політехніки 
Ярослава Мельник розпо-
віла чимало цікавого про 
сім’ю Івана Франка, його 
взаємини з дітьми, їхню 
долю — величну і трагіч-
ну. Цікавим був екскурс 
у стосунки між двома ге-
ніями — Франком та Гру-
шевським: у їхню науко-
ву, суспільно-політичну 
співпрацю та побутові 
перипетії. На завершення 
зустрічі ще хвилю інфор-
мації присутні почерпну-
ли зі світлин, більшість 
демонстрованих уперше, 
які пані Ярослава доклад-
но коментувала.

Наталія ПАВЛИШИН
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правова культура

Ми повинні навчитися захищати 
свої права
День 10 грудня у календарі нагадує про наші права. 

Про те, чи вони реально діють у нашій державі 
і як домагатися їхнього дотримання, розповідає 
громадська активістка, координаторка ГО „Допомога 
армії України“ Наталя Шелестак. 

— В Україні загалом діють фун-
даментальні конституційні права 
людини. Звісно, маємо і незакон-
не затримання, і незаконне при-
тягнення до відповідальності за 
невчинені злочини, і незаконне 
утримання під вартою... З різних 
причин, і економічної теж, у нас 
недостатньо реалізовують право 
на гідне життя, на працю, на гідну 
оплату праці. Так само чимало со-
ціально незахищених проживають 
у гуртожитку по 6 – 7 осіб у кімна-
ті, а натомість житло отримують 
держслужбовці та інші чиновники.

— То чи можна стверджувати, 
що Україна — правова держава? 

— Загалом так. На сьогодні 
нема таких порушень, які були під 
час Революції гідності, коли навіть 
банальне право на мирний протест 
переростало у те, що його відби-
рали – спершу кийками, а потім і 
гвинтівками. Але ми, перебуваю-
чи в правовому полі, повинні на-
вчитися самостійно захищати свої 
права, адже громадянське суспіль-
ство тоді розвинене, коли кожен 
громадянин уміє себе захищати.

— А якщо не вміє? Як цього на-
вчитися? 

— Завжди є люди, які допо-
можуть. Повинна бути правова 
культура — якщо ти не знаєш, як 
це зробити, то треба порадитися 
з юристом. Це доступно людині 
будь-якого статусу, адже маємо 
багато безкоштовних юридичних 
консультацій, правозахисних гро-
мадських організацій. У Європі, до 
якої ми всі так прагнемо, ніхто без 
консультації з юристом не поста-
вить жодного підпису, навіть якщо 
це стосується банальної покупки. 

Ми не вміємо вчасно звернути-
ся до лікаря, нас не навчили кори-
стуватися послугами юриста, ми 
самі собі сантехніки. Це, напевно, 
з радянських часів, коли людина 

була „майстром на 
всі руки“, тобто сам 
собі кран полагоджу, 
сам себе полікую і 
сам собі надам юри-
дичну консультацію. 
Треба натомість кон-
сультуватися з фахів-
цем, якому довіряєш. 
Якщо такої людини 
нема, не біймося ви-
ходити зі своїми проблемами в 
публічну площину. Розголос у 
соцмережах може дати багато, а 
чиновники його бояться. Так само 
в інтернеті можемо знайти бага-
то необхідної інформації. Голов-
не — не мовчати, не закриватися 
у своїх проблемах, адже кожного 
чиновника, який вийшов за межі 
своїх повноважень, можна поста-
вити на місце. 

— Очевидно, проблема в тому, 
що ми часто не довіряємо ні лікареві, 
ні юристові, ні сантехніку. Боїмося 
що лікар нас залікує, юрист давно 
продався чиновникам, а сантехнік 
наробить ще гірше. Як тут бути? 

— Знову ж таки — звертатися 
до соцмереж, шукати відгуки про 

конкретних фахівців, питати се-
ред знайомих. Таким чином можна 
знайти пораду на будь-які випадки 
життя. Люди вже навчилися боро-
тися за свої права, і більшість, хоч 
живе за принципом „моя хата — 
скраю“, але у відповідний момент 
виходить за ці межі, і це тішить. 

— Які права на сьо-
годні потребують най-
більшого захисту? 

— Права добро-
вольців, учасників 
АТО, яких часто без-
підставно пересліду-
ють. Окреме болюче 
питання — полоне-
ні. Цю проблему по-
винно безпосеред-
ньо вирішувати ке-
рівництво держави, 
адже ми, на жаль, не 
можемо брати участь 
у переговорних про-
цесах. Також у нас не 

враховують і до кінця не реалізо-
вують права дітей з особливими 
потребами — держава таких дітей 
часто не зауважує. Незахищені у 
нас і пенсіонери, інваліди, люди 
з віддалених сіл, які не знають, як 
захистити себе. Вони потребують 
більше уваги. Тому що коли лю-
дина здорова фізично і психічно, 
має доступ до всіх комунікацій, то 
здебільшого дає собі раду. 

— Які зміни, на Вашу думку, від-
булися останнім часом у захисті 
прав людини? 

— Позитивні результати дають 
реформи. Поліція стала доступ-
ніша, відкритіша і зрозуміліша. 
Можна без перешкод поспілкува-
тися з її керівником у Фейсбуці. 
Так само і з обласним керівни-
ком Управління юстиції. Такого 
не було ніколи! Плоди дає і гро-
мадський контроль чиновників. 
Системна реформа Prozorro — 
одна з найкращих ініціатив, які 
діють на сьогодні — кожен може 
побачити, що саме у його районі 
змінили, закупили, і може боро-
тися за те, щоб кошти були вико-
ристані правильно. Також великий 
здобуток — „Е-декларація“. Тому 
коли мені кричать, що нічого не 
змінилося чи стало гірше, то кажу: 
„Друзі, це не так!!! Насправді ма-
ємо багато кроків, до яких Європа 
ще не дожила, а якщо дожила, то 
робить це гірше, ніж ми“. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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modus vivendi

Завдяки волонтерству 
пізнала справжні цінності

Життя старшої викладачки Інституту підприємництва і 
перспективних технологій Львівської політехніки Ольги 

Особи перекроєне на двоє — до вересня 2014 року та після, коли 
долучилася до діяльності „Волонтерської сотні Львова“ і вперше, 
зібравшись духом, прийшла у Львівський військовий шпиталь, 
щоб допомогти тим, кого покалічила війна.

— Що Вас спонукнуло роз-
почати волонтерську діяль-
ність?

— Не могла і не можу 
спокійно спостерігати за 
ситуацією в нашій країні, 
миритися з тим, що відбува-
ється на Донбасі, тож зі сво-
го боку докладаю всі зусилля, 
щоб добро перемогло. Хлоп-
ці нас боронять там, а ми тут 
мусимо думати, як їм допо-
магати. Мій брат і його дру-
жина — військові, воювали в 
АТО, тож мене ця війна за-
ставляла хвилюватися не раз. 

— В чому полягає Ваша 
робота?

— Допомагаю пораненим-візоч-
никам — це одна із найскладніших 
категорій. Опікувалася хлопцями-си-
ротами, яким не було кому допома-
гати та й загалом пораненим. Зреш-
тою, навіть ті, хто має родину, часто 
потребують виговоритися про те, що 
не завжди скажуть рідним, порадити-
ся. Тобто їм найбільше потрібна мо-
ральна підтримка. Адже психологічно 
вони травмовані значно більше, ніж 
фізично. Підтримуємо зв’язок і після 
того, як вони повертаються додому, 
допомагаємо ліками. 

— Ви також збираєте допомогу для 
військових на передову. Яка зараз ситу-
ація, наскільки люди долучаються до 
цього процесу?

— Раніше активісти „Волонтер-
ської сотні“ щомісяця возили допо-
могу. Зараз, на жаль, значно рідше, бо 
складно зібрати все необхідне: одяг, 
будматеріали для бліндажів, маску-
вальні сітки, продукти (з початком 
холодів знову потрібен мед, варення, 
чаї, консервації). Як не прикро, але 
суспільство звиклося з війною і ста-
ло значно пасивніше та байдужіше 
до проблем українських воїнів. Без-
перечно, є люди, які впродовж трьох 
років із тижня в тиждень привозять 

пораненим всяку допомогу, підтри-
мують, як можуть, хлопців на передо-
вій. Особливо активно нам допомагає 
одна волонтерка з Іспанії: надсилає 
ліки, продукти, організовувала від-
починок для сімей воїнів, вдів і сиріт, 
пораненим.

— У шпиталь часто приходять різ-
ні відвідувачі, небайдужі громадяни. Як 
таку увагу сприймають воїни?

— Це дуже неоднозначне питан-
ня. Був період, коли зі шкіл приводили 
цілі класи. Уявіть ситуацію: маленька 
палата, лежить двоє візочників і туди 
заходять двадцять осіб… і так що-
дня. Хлопці насправді потребують не 
такого спілкування. Приємно, коли 
приходять, допомагають, але не так 
масово і щодень. Часто, провідуючи 
воїнів у вихідні чи на свята, люди за-
бувають, що вони не одні такі. Буває, 
на одну палату понаносять стільки 
пампухів чи пасок, що ніхто неспро-
можний цього з’їсти. Значно ефектив-
ніше прийти в будь-який будній день, 
принести щось необхідне для однієї 
палати.

— Як Ви зважилися на таку складну 
роботу з пораненими?

— Не можу сказати, що мені було 
важко, хіба страшно. Раніше від ви-
гляду крові мліла і ніколи не могла 

уявити, що працюватиму з такими 
важкопораненими в нейрохірургіч-
ному відділенні. Та коли бачила, як 
люди з надважкого стану, неспро-
можності реагувати ні на що, посту-
пово починають посміхатися, гово-
рити, ходити, — то мене переповню-
вало таке щастя і радість, що навіть 
не можу передати. Сила духу наших 
воїнів дає силу й мені.

— Які найяскравіші приклади тако-
го одужання?

— Сашко Козачок — одне з чудес, 
яке я бачила. Він отримав 
надзвичайно складні пора-
нення голови після обстрі-
лів з гранатометів. Коли 
його перевели з реаніма-
ції, він виглядав жахливо: з 
двох сторін не було черепа, 
гастростома, не розмов-
ляв, годували його зі шпри-
ца через ніс, а Сашко міг 
лише реагувати очима. Та 
поступово воїн почав оду-
жувати: реагувати, сідати у 
візок, давав знати, що розу-
міє все, що йому говорять і 
„розмовляти“ очима. Коли 
побачила, як він лагідно 
посміхається, дякувала Го-

сподові за це чудо. Зараз Сашко вже 
ходить і, переконана, згодом знову 
заговорить.

— Яке ставлення рідних і колег до 
Вашої діяльності?

— На роботі мені пішли назустріч 
і максимально ущільняють графік за-
нять, щоб мала якомога більше віль-
ного часу. Чоловік теж багато допо-
магає. Зі своїми студентами минулої 
зими організовувала збір протигри-
позних медикаментів для воїнів на 
передовій — студенти дуже активно 
долучилися до цієї акції.

— Як волонтерство впливає на 
Ваше життя?

— Я переоцінила абсолютно все. 
І раніше вірила в Бога, та чудеса зці-
лення, які я бачила, ще більше укріпи-
ли мою віру і знаю, що вже ніколи не 
зможу жити інакше. Минулого року 
взимку в мене був період морально-
го „вигорання“, коли, здавалося, вже 
просто несила постійно бігти, де-
сятки годин бути на ногах. Та, коли в 
новинах побачила, як у таку холодну 
погоду наші воїни в бліндажах посе-
ред поля під обстрілами витримують, 
то моментально отямилася і більше 
навіть такої думки не виникало.  

Наталія ПАВЛИШИН
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політехнічна франкіана

Студенти ІНПП говорили про Каменяра

Ще раз про глибинність постаті Івана Франка та його незламний 
дух говорили у Львівській політехніці. Цілу пару революційному 

духові Каменяра присвятили студенти 1 – 3 курсів різних спеціальностей 
Інституту права та психології. Організував молодь, підготував сценарій 
святкової пари та модерував її доцент Василь Ряшко.

З-поміж чималої кількості різно-
манітних заходів, приурочених до 
200-літнього ювілею великого укра-
їнця, цей відрізнявся динамічністю 
та величезним інформаційним напов-
ненням. Студенти розповідали багато 
цікавих фактів із життя Франка, форму-
вання та становлення його громадян-
ської позиції, боротьбу за право укра-
їнців на гідне життя та власну державу. 
А поміж тим, акцентували на величез-
ній письменницькій спадщині, його 
публіцистичних працях, декламували 

гострі рядки письменника щодо поне-
волювачів українського народу, його 
спогади про перебування під арештом 
і ще багато іншого. 

Цікавим урізноманітненням стали 
ліричні пісні під акомпанемент скрип-
ки та гітари. По-особливому звучали 
слова Івана Франка — „Якби ти знав, як 
много важить слово“, „Човен“ у сучас-
них ритмах та мелодиках так, ніби на-
писані дуже модним сучасним автором. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Відеоконференція на тему „Андрей 

Шептицький — це Україна: будів-
ничий, князь, лідер!“ 29 листопада 
зібрала освітян та громадських дія-
чів Львова і Дніпра. Організаторами 
конференції від Львова були Львівська 
політехніка, Громадська рада „Святий 
Юр“ та Центр національного виховання 
ім. Андрея Шептицького, а від Дніпра — 
Дніпровський обласний інститут після-
дипломної освіти. Основним акцентом 
доповідей була була роль Митропо-
лита Андрея Шептицького у процесах 
розвитку українського суспільства 
в останні півтора століття, зокрема і 
в час, коли українці не мали власної 
держави і були розділені між різними 
окупаційними режимами. У Львові з 
доповідями виступили представники 
Політехніки: заступник голови Комісії у 
справах мирян Львівської Архиєпархії 
УГКЦ, доцент кафедри хімічної техно-
логії силікатів ІХХТ Зенон Боровець та 
дисидент, письменник, поет, заступник 
директора МІОК Ігор Калинець.

3 грудня, на перехресті вулиць Вірмен-
ської та Краківської активісти ор-
ганізації „КримSOS“ відкрили фото-
виставку, присвячену вимушеним 
переселенцям з інвалідністю. Виставку 
приурочили до Міжнародного дня людей 
з інвалідністю. На огорожі будівельного 
майданчика вивісили фотографії пере-
селенки з Луганська Катерини Птахи, яка 
не з чуток знає про труднощі людей з 
інвалідністю, адже сама виховує сина-ау-
тиста. На її чуттєвих фотографіях зобра-
жені щирі емоції та жага до життя людей 
з інвалідністю, які через війну на Донбасі 
були вимушені залишити свої домівки.

У галереї ТРЦ „Кінг Кросс Львів“ 3 грудня 
у рамках благодійної акції „Миколай 
про Тебе не забуде“ відбувся пісенний 
флеш-моб. Для відвідувачів підготували 
цікаву несподіванку — співочий сюрприз 
у виконанні Народної хорової капели 
студентів Львівської політехніки „Гаудеа-
мус“ під керівництвом диригента Романа 
Мачишина. Хористи виконали два твори 
— „Щедрик“ і „Творіть добро“.

За матеріалами інформагенцій

наш календар
10 грудня — Міжнародний день 
прав людини. 
12 грудня — День Сухопутних 
військ України. 
13 грудня — Святого апостола Ан-
дрія Первозванного. 

Пам’ятні дати
8.12.1868 — у Львові засновано То-
вариство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян 
Опільський, український пись-
менник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі ке-
рівники України, Білорусії та Росії 
ухвалили рішення про ліквідацію 
СРСР. 
9.12.1863 — народився Борис Грін-
ченко, український письменник, 
педагог, лексикограф, перекла-
дач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен 
(Микола Хомичевський), україн-
ський поет-перекладач.
11.12.1873 — у Львові засновано Нау-                                                                                                                          
кове товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр По-
тебня, український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник 
Андрій Мельник, Голова Проводу 
ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олександр 
Кониський, український пись-
менник.
12.12.1902 — помер Павло Грабов-
ський, український поет і пере-
кладач, засланий в Сибір, автор 
збірок поезій „З чужого поля“, 
„Кобза“.
13.12.1877 — народився Микола 
Леонтович, український компо-
зитор, автор всесвітньо відомого 
„Щедрика“, опери „На русалчин 
Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген 
Сверстюк, український поет, лі-
тературний критик і правозахис-
ник, автор творів „Собор у риш- 
тованні“, „Іван Котляревський 
сміється“.
13.12.1963 — помер Василь Симо-
ненко, український поет, автор 
поетичних збірок „Земне тяжіння“, 
„Лебеді материнства“, поеми для 
дітей „Цар Плаксій та Лоскотон“.
14.12.1840 — народився Михайло 
Старицький, український пись-
менник, театральний і культур-
ний діяч, автор п’єс „Ой не ходи, 
Грицю…“, „Маруся Богуславка“.
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люди університету 

„Шахи — це бокс інтелектів“
Під час відкритого чемпіонату зі швидких шахів, який 

відбувався наприкінці лютого в актовій залі головного 
корпусу Політехніки, було зачитано наказ ректора про відкриття в 
університеті Шахової академії. Її урочисте відкриття відбудеться 
вже після двохсотлітніх святкувань, а президентом академії стане 
доцент кафедри ЕОМ Вадим Голембо. Говоримо з ним про шахи в 
Політехніці та його причетність до них.

Про академію
Шахову академію 

Політехніки ство-
рено за аналогією 
до шахової академії 
у Національному 
юридичному універ-
ситеті ім. Я. Муд- 
рого міста Харкова. 
Відвідувати її мати-
муть змогу студенти 
й викладачі Політех-
ніки, у перспекти-
ві — ще і їхні діти. 
Заняття, а також зу-
стрічі з запрошеними гросмейсте-
рами відбуватимуться у 211-ій ауди-
торії по вівторках і середах з 16 до 
18 години. З кафедри фізичного ви-
ховання університету вже принесли 
10 шахових дошок і годинників (для 
змагань будуть привозити більше). 
До речі, секційні заняття, які про-
ходили на цій кафедрі, скасовані 
не будуть, а командні змагання між 
інститутами й особиста першість 
Політехніки збиратимуть шахістів 
в актовій залі головного корпусу.

Якщо раніше проводилися матчі 
між Політехнікою й Франковим уні-
верситетом на ста дошках (60 сту-
дентів, 20 викладачів чоловічої статі 
й 20 жіночої, і Вадим Голембо пер-
ший раз у 1953 році брав участь у та-
кому змаганні), то тепер два останні 
матчі — на 25 дошках. Буде спроба 
збільшити кількість учасників.

Про шахи загалом
— Як сказав німецький ша-

хіст, математик і філософ Емануїл 
Ласкер, другий чемпіон світу з шахів 
з 1896 до 1921 року, шахи — бокс ін-
телектів. Заняття шахами дисциплі-
нує розум людини. Буває, що у мо-
лодих людей мозок працює погано, 
є негнучким. Йдеться не про кмітли-
вість, а про неможливість розв’язу-

вати серйозні завдання. 
Бо вирішує питання не 
пам’ять — з неї можна 
лише витягувати факти, 
а добра робота мозку. 
Саме вона допомагає 
налаштуватися на гру, 
на психологію партнера 
і виграти. До речі, коли 
треба грати в шахи чи 
займатися наукою, я не 
вип’ю навіть півсклян-
ки пива, бо мозок му-
сить добре працювати, 
він — основний інст-                                          
румент, — каже Вадим 

Адольфович.
У 2012 році розроблено програму 

„Інтелект нації“, за якою гру в шахи 
мали викладати на рівні з іншими 
шкільними предметами. В наступ-
них роках через брак фінансування 
її згорнули. Тепер Марія Музичук й 
інші провідні шахісти звернулися до 
Верховної Ради з пропозицією поно-
вити програму.

Про особисті дебюти           
й ендшпілі

— Вперше я взяв участь у шахо-
вому турнірі 1947 року в Будинку 
вчених. Туди, де грали студенти 
(я вчився ще в школі), привів мене 
батько. Не пам’ятаю, щоб отримав 
якийсь розряд, але з наступного 
року почав ходити на шахову сек-
цію в тодішньому Палаці піонерів. 
За два роки до вступу в Політехніку 
на радіотехнічний факультет здобув 
перший розряд. У тому турнірі брав 
участь майбутній чемпіон Радян-
ського Союзу Леонід Штейн — тоді 
я посів перше місце, а він — друге. 
Згодом виграв я і першість міста се-
ред дорослих. До речі, в ті часи до-
рослим шахістам не заборонялося за 
шахівницею курити…

Вступивши до Політехніки, брав 
участь в турнірах на першість уні-

верситету, де здобував спершу п’яте, 
потім другі місця. Після закінчення 
навчання, працюючи інженером-до-
слідником на „Термоприладі“, грав 
за Львівську область у командній 
першості України. З 60-го року, от-
римавши звання кандидата у майс-
три спорту, десять років був прези-
дентом Львівської шахової федера-
ції.

Шостого грудня виповнилося 
55 років, відколи Вадим Голембо 
почав працювати в Політехніці — 
став асистентом кафедри автома-
тики і телемеханіки, з якої невдовзі 
виокремилася кафедра ЕОМ. Тоді 
шахами випадало займатися менше 
— засиджувався допізна на роботі 
— разом з колегами працювали над 
суперчутливим приладом для вимі-
рювання температури, системами 
для дослідження океану. Наукова 
робота (має більше 250 наукових 
праць), педагогічна (студенти від-
гукуються в інтернеті про нього, як 
про колоритного викладача-еруди-
та, який ставиться до них як до рів-
них), робота з дисертантами… Але 
якщо відбувається якась першість, 
турнір ветеранів, змагання з швид-
ких шахів, Вадим Голембо старається 
брати в них участь.

Про нюанси
 • Люблю працювати і пити каву 

ввечері. Лягаю спати інколи о пів на 
другу ночі — шкода спати, коли мо-
зок ще працює.

 • Не люблю рано вставати, тому 
прошу, щоб мої пари були пізніше.

 • Усі справи укладаю в список, на 
папір, викреслюю те, що зробив.

 • Грав різні дебюти. Якщо грав 
чорними, то часто використовував 
французький захист — e4 – e6, а бі-
лими — е4.

 • Всі партії записував. Вдома ана-
лізував і на майбутнє враховував 
помилки.

 • Цього року видав книжку про 
маму, матеріал до якої довго збирав. 
Лідія Голембо — видатний викла-
дач Львівської середньої спеціалі-
зованої музичної школи-інтернату 
ім. С. Крушельницької — багато її 
вихованців знані у світі.

Наталя ЯЦЕНКО
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за кулісами

Театр для дітей і юнацтва 
тепер — просто Перший
Перший український театр для дітей та юнацтва від 1920 року 

(тоді — перший в Україні) завжди працював для найменшої 
публіки. Він мав різні імена — Театр казки, ТЮГ… Але тепер, 
оскільки у репертуарі давно вже є вистави й для дорослих, він 
називатиметься Перший театр.

Така назва дає театрові великі 
можливості для творчих маневрів, а 
також зобов’язує його бути прогре-
сивним — відповідати назві. Худож-
ній керівник Першого театру Юрій 
Мисак запевняє, що театр і далі ста-
витиме вистави для дітей і молоді, 
бо Перший театр — це театр, куди 
глядач приходить уперше. І першою 
прем’єрою після переназивання те-
атру стали „Веселі піратські історії“ 

— морські розбишаки тут постануть 
добряками, співають реп і танцюють 
брейк-данс та хіп-хоп.

Змін зазнала і емблема театру. 
Київський театральний художник 
Богдан Поліщук розробив його но-
вий стиль, у якому є і елементи на-
родної символіки — дерева життя, і 
букви „П“ і „Т“, і хитрувате позитив-
не обличчя.

Н. Я.

творча зустріч

Тема інтимна, але серйозна

У книгарні „Є“, що на просп. Свободи, 7, минулої п’ятниці 
відбулася презентація книжок Ірини Ігнатенко „Жіноче тіло 

у традиційній культурі українців“ і „Чоловіче тіло у традиційній 
культурі українців“, які видав „Клуб сімейного дозвілля“.

На думку модератора зустрічі 
Юрія Винничука, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства історич-
ного факультету КНУ ім. Т. Шев-
ченка Ірина Ігнатенко своїми дослі-
дженнями революційна, бо „відкри-
ває світ, який був для нас у рожевому 
серпанку“. І справді, якщо, скажімо, 
для німців чи французів їхні тра-
диції, сприйняття предками свого 
тіла, сексуальності давно не є табу, 
то українці ще тільки готуються зна-
йомитися з собою. Адже:

— Коли я була студенткою й чи-
тала підручники з народознавства, 
то в мене складалося враження 
ідеальності наших предків. Коли 
ж, пишучи наукову роботу про на-
родну медицину (я зі знахарського 
роду), заодно слухала й особисті 
розповіді бабусь, зрозуміла, що 
вимальований ідеал у підручнику — 
не брехня, але й не правда. Як і ко-
лись, так і тепер, життя мало різні 
тони — були і зради, і довге щасли-
ве життя у парі… І мені захотілося 
написати те, що було насправді, — 
розповіла Ірина Ігнатенко.

Книжок про жіноче тіло, не зва-
жаючи на науковий стиль викладу — 
багато цитувань ще живих очевидців, 
архівних матеріалів, вже продано 10 
тисяч примірників. Ідея написати про 
чоловіче тіло й теми деяких розділів 
у книжці виникли завдяки читачам. 
Але для дослідження спочатку браку-
вало джерел. Дещо було почерпнуто 
з сороміцького фольклору, який теж є 
частиною творчого надбання нашого 
народу. Дещо — з української міфо-
логії, переказів, легенд. Книга про 
чоловіче тіло вийшла більш легкою, 
науково-популярною.

— Ця тема тіл є інтимною, але 
серйозною — вона необхідна для ро-
зуміння різних процесів минулого, а 
також — сьогодення, — переконана 
дослідниця. — Наприклад, з одного 
боку у народній творчості бачимо 
прославляння дівочої цноти, а з дру-
гого — вечорниці із спільною но-
чівлею дівчат і хлопців. Це подвійні 
стандарти традиційного українсько-
го суспільства, які характерні для нас 
і досі.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Установа ООН з питань освіти, 
науки і культури вписала в спи-
сок нематеріальної культурної 
спадщини козацькі пісні Дні-
провщини. Їх співають ансамб-
лі „Криниця“, „Богуславочка“ і 
„Первоцвіт“. Традиція виконання 
пісень передається всередині сім’ї, 
де молодші вчаться у старших. 
Пісні визнали такими, що потре-
бують термінового збереження 
— їх можуть забути через старіння 
співаків.

3 грудня у львівському клубі 
Picasso відбувся Daily Metal Fest, 
метою якого є популяризація 
української „важкої“ музики. 
Фестиваль уже вдруге збирає на 
одній сцені найцікавіших пред-
ставників вітчизняної метал-сцени 
— перший подібний захід відбувся 
наприкінці серпня в Києві. Учасни-
ки фестивалю — яскраві представ-
ники жанру, відомі як в Україні, 
так і закордоном, а також молоді 
гурти, що впевнено набирають 
обертів на вітчизняній сцені.

Диригент Національної опери 
України, головний диригент 
оркестру „Київ-Класик“ Герман 
Макаренко удостоєний звання 
„Артист заради миру“, яке прису-
джує ЮНЕСКО. Цей титул вруча-
ють діячам культури „за внесок у 
привернення уваги громадськості 
до проблем миру, справедливості, 
толерантності, до становища дітей 
у важкій ситуації, до боротьби з 
неписьменністю і збереження 
навколишнього середовища“.

Нещодавно у Львівській обласній 
універсальній науковій бібліоте-
ці відкрився арт-майданчик під 
назвою КлуБук. У КлуБуку (просп. 
Шевченка, 13) можна знайти та взя-
ти додому найновішу літературу на 
будь-який смак, відвідати масові 
заходи, цікаво провести час у ком-
форті. Всі послуги — безкоштовні.

У Львівській обласній філармо-
нії прозвучала друга частина 
національного проекту „Три „С“: 
Скорик — Станкович — Cильве-
стров“. Композитор Євген Стан-
кович привіз прем’єру Другого 
концерту для віолончелі з орке-
стром, яку написав у квітні. Його 
твір виконував симфонічний ор-
кестр філармонії під диригуванням 
Тараса Криси.

За матеріалами інформагенцій
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школа музики

Джазовий Хогвардс — усе буде джаз!

Львів справедливо вважають не лише ІТ-столицею західних областей 
України, а й колискою джазової музики. Так із 2 до 11 грудня наше 

місто перетворилося на центр XVІ Міжнародного джазового фестивалю 
Jazz Bez, який поєднає 16 міст України та Польщі. Та чи всі знають, що 
вже рік у Львові джаз не лише грають, а й навчають грати? Зокрема, 
у першій Львівській школі джазу та сучасної музики.

Як проходить урок
Ця формація наразі є єдиною в 

Україні і її учнями можуть стати всі 
охочі, навіть без музичної освіти. За 
словами засновника школи Михайла 
Балога, кожен, хто відчуває поклик 
до музики та має особливі здібності, 
безпосередньо у школі проходити-
ме співбесіду для виявлення його 
музичних талантів.

Заняття джазової школи відбува-
ються у Першій львівській медіатеці 
на вул. Мулярській. 

Кожен урок триває приблизно 
годину. Подекуди — довше, якщо є 
наснага та час. На тиждень випадає 
три таких уроки. Зокрема, це інди-
відуальне заняття з викладачем на 
обраному інструменті, теоретичне 
заняття у групі з історії джазу і джа-
зовій гармонії та ансамбль. Звісно, 
для навчання майбутні джазисти та-
кож використовують на базі школи 
комп’ютерну техніку та новітні про-
грами для музикантів.

Від знаменитих до 
невідомих

Хто ж викладачі? Тут теж усе не-
пересічно, адже погодилися викла-
дати у такому незвичному амплуа 

провідні джазові музиканти зі Льво-
ва та всієї України. Зокрема, гри на 
барабанах навчає не хто інший, а ві-
домий львів’янин та музикант Ігор 
Гнидин. Зараз він керує школою. 
Марта Лозинська викладає вокал. 
Гру на гітарі — музикознавець Тарас 
Кушнірук. Кирило Абрамов є викла-
дачем по класу фортепіано. На таких 
непростих інструментах, як бас-гі-
тара та контрабас (ритм-секція) 
навчає гри Андрій Арнаутов. А Ми-
хайло Балог допомагає учням опано-
вувати гру на духових інструментах.

Перші виступи
За цей рік учні школи вже висту-

пали з концертами у Драматичному 
театрі ім. Лесі Українки, на фести-
валі „Флюгери Львова“, на літньому 
альтернативному „Сніданку у парку 
Франка“, а також відіграли річний 
звітний концерт у „Дзизі“.

— Ми завжди граємо всією шко-
лою, а, отже, на сцену виходять про-
фесіонали й аматори, викладачі та 
учні, ті, хто навчається з нами вже 
другий рік, і ті, хто лише недавно до 
нас приєднався, — розповів керів-
ник Ігор Гнидин.

Для учнів школи також органі-
зовують виступи у відомих клубах 

Львова, де новоспечені 
музиканти мають змогу 
проявити себе на сцені 
та зіграти разом з викла-
дачами. Власне, як на-
голошують у школі, зав-
дяки сучасній методиці 
навчання учні будь-якого 
віку зможуть досягнути 
необхідного рівня гри на 
обраному інструменті за 
недовгий період. Вік не 
є перешкодою, особливо 
тоді, коли долучатися до 
прекрасного — заняття 
побудовані так, що опа-
новувати матеріал можна 
разом з практикою.

Vox populi
Чи все так легко насправді, роз-

повіла бандуристка гурту Troye Zillia 
Анастасія Войтюк, яка навчалася у 
школі:

— Я пішла вчитись у Львівську 
школу джазу та сучасної музики, бо 
люблю джаз і багато інших прогре-
сивних напрямків музики і хочу вмі-
ти грати їх на бандурі. Тим більше, 
що два роки тому саксофоніст Лю-
бомир Радомський запросив мене до 
співпраці у гурті Crossed Parallels, де 
ми у дуеті граємо джазові стандарти 
та світові хіти рок- та поп-музики. А 
з нашим фольк-гуртом Troye Zillia 
ми вже раніше почали поєднувати 
мотиви із відомих джазових стан-
дартів з українськими народними 
піснями.

Настя розповіла, що з бандурою 
ходила на заняття до гітариста Тара-
са Кушнірука, а на вокал — до Юлії 
Швед. На групових заняттях у шко-
лі вони вивчали сольфеджіо разом 
з Ольгою Беркій, а складну джазову 
гармонію — з Тарасом Кушніруком. 
Щодо здобутків у школи і в учениці 
особисто, то, за словами Анастасії, в 
рамках навчання учні брали участь у 
фестивалі Jazz Bezz у Львові і в Пере-
мишлі. „Я виконувала відомий джа-
зовий стандарт Afro Blue, який набув 
особливого звучання з бандурою і з 
усіма учасниками джазової школи, — 
згадує вона.

— Школа — дуже практична — 
майже кожного четверга найбільш 
успішні й сміливі учні грають джеми 
у джазовому клубі („Квартира 35“) 
і мають уже своїх постійних шану-
вальників. Для мене також великим 
викликом стала участь у літній джа-
зовій школі Cho-Jazz 2015, де кожен 
учасник після завершення пред-
ставляв свої напрацювання індиві-
дуально та у сформованих групах. 
Там мені вдалося записати 2 дуети, 
— розповіла бандуристка.

Зрештою всі, хто хоче стати уч-
нями Львівської школи джазу та су-
часної музики, можуть написати на 
електронну скриньку jazzschoollviv@
gmail.com або на сторінку школи у 
фейсбуці. Все ж варто спонукати себе 
розвиватися, адже джаз — музика для 
будь-якої погоди! J

Софія МАТВІЇВ
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Кросворд
Горизонтально:
7. Усі світлини моделі. 8. Останній імператор ацте-
ків. 9. У давніх слов’ян бог Сонця, бог-коваль, батько 
Дажбога. 11. Станок, на якому закріплюють ствол 
гармати. 13. Атмосферний вихор великих розмірів 
і з великою швидкістю вітру, що призводить до ве-
ликих руйнацій. 14. Середній рівень води в річці за 
багато років. 15. Крайня права політична партія в 
Іспанії, заснована в 30-х роках ХХ століття. 16. Не-
знатне населення Стародавнього Риму. 18. Відтво-
рення в пам’яті подій, образів минулого. 20. Високе 
швидкоросле дерево із зеленовато-сірим стовбу-
ром та лапатим листям. 22. Учень загальноосвітньої 
школи. 26. Невеликий розповідний художній твір 
про незвичайну життєву подію. 30. Пучок зрізаних 
і складених докупи квітів. 32. Кольорове непрозоре 
скло для виготовлення мозаїки. 33. Легендарний 
персонаж середньовічного лицарського роману, 
коханий Ізольди. 36. Багатоголовий пес, охоронець 
брами Аїду. 37. Витка кущова або деревна рослина, 
поширена переважно в тропіках. 38. Український 
композитор, автор опери „Мойсей“. 39. Острівна 
країна у Південно-Східній Азії, столиця якої на ос-
трові Лусон. 40. Гормон, який виробляють наднир-
кові залози у великій кількості при стресах. 
Вертикально: 
1. Гравець футбольної команди; нападаючий. 2. Нор-
везький парламент. 3. Річка в Кракові. 4. Один із керів-
ників Коліївщини, сподвижник М. Залізняка. 5. Дорога 
або її частина, піднята над іншою дорогою. 6. Заборона 
державною владою ввозу окремих товарів, золота, 
зброї з інших держав. 10. Титул вищої знаті в Іспанії. 
12. Світильник у вигляді палиці з намотаним на кінці 
просмоленим клоччям; смолоскип. 13. Мусульман-
ський піст, під час якого утримуються від їжі у світлий 
час доби. 16. Нерідний син одного з подружжя, але рід-
ний іншому; пасинок. 17. Змагання з бігу, плавання на 
коротку дистанцію. 19. Назва корабля Ясона і його ко-
манди, на якому вони плили в Колхіду. 21. Розділовий 

знак. 23. Область у південній Італії між Тірренським та 
Іонічним морем. 28. Одинадцятий місяць календарно-
го року. 29. Велика монархічна держава, яка в своєму 
складі має силоміць приєднані території, а також коло-
нії. 24. Німецький богослов, ініціатор Реформації, іме-
нем якого названо один із напрямів протестантизму. 
25. Велика хижа морська риба. 27. Програма, що приєд-
нується до інших програм комп’ютера та викликає збій 
в їхній роботі. 31. Сучасний український письменник, 
автор роману-есе „Шлях аріїв“. 34. Друкований макет 
документа, призначений для заповнення конкретними 
даними. 35. Бамбуковий ведмідь.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 36
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Відповіді на сканворд, опублікований у числі 36
J J J

— Кохана, а що тобі подарувати на день народження?
— Ну, не знаю…
— Супер! У тебе є ще один рік на роздуми!

J J J
Помер добрий чоловік і потрапив, як на-
лежить, до раю. Живе — не журиться. 
Раптом через рай їдуть чорти в коліс-
ниці і кажуть:
— Їдьмо з нами, у нас випивка, дівчата, 
всі спокуси на вибір! Поїхали!
Чоловік пішов до Господа:
— Господи, відпусти мене до пекла на 
екскурсію!
Господь дав йому дозвіл на три дні. Чо-
ловік повернувся сповнений вражень. За 
якийсь час знову чорти мчать через рай.

Запросили його ще раз. Відпросився, 
повернувся задоволений.
— Господи, відпусти мене на зовсім до 
пекла!
— Ти в цьому впевнений?
— Так.
Господь відпустив його.Чоловік зібрався, 
приїхав до пекла, а його в смолу гарячу!
— Хлопці, та ви що, це ж я, ви ж зі 
мною пили, на дівки ходили, так класно 
розважалися…
— А ти не плутай туризм з еміграцією!
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
єдиний квиток, виданий Управлінням со-
ціального захисту Мостиської районної 
державної адміністрації на ім’я Сінькевич 
Василини Василівни;
студентський квиток № 10999316, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Струць Анни Євгеніївни;
студентський квиток №  11324318, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Поліщук Ольги Сергіївни;
студентський квиток №  11341561, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мельника Михайла Ми-
хайловича;
диплом ВК № 21325381, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гураля Романа Степановича;
диплом ВК № 28228452, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Симика Дмитра Дмитровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кошельника Андрія Олександровича;
студентський квиток №  11342739, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Матвійчука Євгенія Єв-
генійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дмитрів Катерини Андріївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Собістянської Анастасії Русланівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гаврильчука Назара Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Костянчук Алевтини Сергіївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Пигача Олега Мар’яновича;
залікову книжку № 1410116, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Хмелевського Павла Олек-
сандровича.

оголошення 

Для тих, хто хоче знати                      
про права людини

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка 
10 – 11 грудня о 9 год. відбудеться Західноукраїнська школа 

з прав людини та правозахисної діяльності Ліги студентів 
Асоціації правників України. 

Захід організовують із метою 
надання ґрунтовних знань про 
основні права людини, висвіт-
лення нових інструментів, тех-
нологій та стратегій вирішення 
спорів, що виникають під час 
обстоювання своїх прав і прова-
дження професійної діяльності 
у правозахисній діяльності.

Про права людини говори-
тимуть професійні спікери: 
президент Асоціації правників 
України, адвокат, партнер ЮК 
VB Partners Денис Бугай, доцент 

кафедри теорії права та прав 
людини УКУ Світлана Хилюк, 
депутат Київської міської ради 
(VII та VIII скликань) лідер ГО 
„Будуймо разом Україну“ Во-
лодимир Гончаров, викладач 
Національного інституту вну-
трішніх справ України Руслан 
Тополевський, доцент кафедри 
кримінального процесу і кри-
міналістики ЛНУ ім. І.Франка 
Луцик Василь, голова правоза-
хисної організації „Галичина“ 
Роман Мов’як.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
8 грудня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
10 грудня — „Любовний напій“. 18.00.
11 грудня — „Іоланта“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
8 грудня — „Криза“. 18.00.
9 грудня — „Безодня“. 18.00.
10 грудня — Вечір Олександри Бон-

ковської та оркестру театру. 18.00.
11 грудня — „Украдене щастя“. 12.00, 18.00.
14 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
9 грудня — „Еклезіаст“. 19.00.
11 грудня — „Ножі в курях, або Спадок 

мірошника“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
10 грудня — „Провінційні анекдоти“. 

18.00.
11 грудня — „Розбите серце“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
9 грудня — „Стежечка Святого 

Миколая“. 12.00.
10 грудня — „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
11, 13 грудня — „Стежечка Святого 

Миколая“. 12.00, 15.00.




