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Як Ви ставитеся до татуювання?
Татуювання стає щораз популярнішим, особливо серед молоді.
Однак виявляється, що його
робили ще в Льодяниковому
періоді. Здавна тату свідчило про
приналежність до певної групи
або статусу, замінювало сучасний паспорт, мало магічне, навіть
містичне значення. Слов’яни це
сприймали як прикрасу. Однак
із поширенням християнства,
яке не визнає наруги над тілом,
татуювання стало менш популярне й відродилося аж наприкінці
ХVIII ст. У середині 50-х років
ХХ ст. його почали активно наносити на свої тіла рок-музиканти,
а в 60–70 роки — хіпі. Ще років
20–30 тому татуювання робили
лише злочинці (їхні наколки —
своєрідні досьє на людину, адже
кожен знак, навіть штрих може
багато розповісти) або моряки
далекого плавання. Останні вірили, що певні символи захистять їх
від біди у відкритому морі.
Сьогодні татуювання стало частиною масової культури, своєрідним мистецтвом. Тому малюнки
на тілі менше ховають під одягом
і щораз частіше всіляко демонструють. Особливість справжнього татуювання (нанесення
малюнка татумашинкою із голкою) у тому, що воно залишається на тілі практично назавжди,
тобто хочемо того чи ні, а таки
стає частинкою самої людини.
Позбутися наколки можна лише
лазерним видаленням, однак
ця процедура не лише дорога, а
й дуже болюча. Тому перш ніж
робити тату, треба добре зважити, який саме малюнок обрати й
де його нанести, врахувати, що з
часом він може розподобатися.
Однозначно й те, що Церква й
нині негативно ставиться до
татуювання, аргументуючи це
тим, що тіло треба шанувати, а не
спотворювати, і воно не повинно
спокушати інших. Щобільше, є
дослідження, що багато малюнків символізують смерть, помсту,
насилля, кару. Тому перед тим
як робити тату, доречно вивчити
зміст кожного зображення і відмовитися від сумнівних символів.
Продовження теми — на с. 18

Дмитро Бобиляк, студент першого курсу Інституту
адміністрування та післядипломної освіти:

„Позитивно. Хочу й собі зробити“
По-перше, кожне татуювання щось означає, має свою
символіку. По-друге, це, на мою думку, гарно. Навіть
більше — тату може закарбувати певні події в твоєму житті. Наприклад, якщо зробити його у 18 років, то
завжди пам’ятатимеш про це. Отож, сприймаю цей витвір
позитивно й хочу собі його зробити. Знаю, що й набивати тату, і виводити боляче. Я готовий до цього. Також розумію, що до татуювання треба
поставитися відповідально — перед тим пройти огляд у лікаря. Наразі
шукаю візерунок і майстра.
Софія Декет, студентка другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Подобається, але не на мені“
Якщо бачу татуювання на комусь, то мені це виглядає
досить гарно. Але на своєму тілі не зробила б цього. Не
розумію, навіщо це мені здалося б. Так, це мистецтво, але
воно шкодить шкірі. Знаю людей, які мають татуювання.
Один мій знайомий навіть відкрив свій тату-салон. Ставлюся до цього як до особистого бажання кожного. Звісно, з часом хтось
може пошкодувати, що зробив тату, але не тепер, адже ми ще в такому віці,
коли не шкодуємо про те, що зробили. Бувають різні тату-малюнки. Мені
не подобаються релігійні — хрест, церква. Натомість до вподоби пейзаж,
міфічний образ людини. Сприймаю це як картину на тілі. Але не на своєму.
Назарій Лихолат, студент третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Це псує людину“
До татуювання ставлюся негативно. На мою думку, це
неестетично. Тату псує зовнішність людини та її особистість. Маю знайомих із татуюванням. Кажу їм, що
не сприймаю того, що вони поробили зі своїм тілом.
Прихильникам тату також треба враховувати, що певні
зображення сьогодні для них можуть бути актуальні, а за декілька років
уже зайві, різко перестати подобатися. Колись за них навіть може бути
соромно.
Наталя Антохів, студентка першого курсу магістратури
Інституту геодезії:

„Хто хоче — нехай набиває“
До татуювання ставлюся лояльно. Хто хоче — нехай його
набиває. Це гарно. Можливо, колись і собі таке зробила
б… Але татуювання різне буває. Не сприймаю жорстоких
малюнків, черепів. Уявіть собі, як дико буде на старість із
таким ходити. Не можу сказати, що конкретно мені подобається. Можливо, якісь гарні написи. Якби це чітко знала, то мабуть-таки
вже би собі зробила. Знаю, що тату — це практично назавжди. Мені подобаються тату на спині, але знаю, що там є багато нервових закінчень,
тому процедура була б дуже болючою.
Міркувала та опитувала Ірина МАРТИН

ч. 33 [2993]
2 — 15 листопада 2017

NOTA BENE!

3

співпраця

До 100-річчя кафедри — оновити
всі лабораторії
жовтня в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології відкрили дві нові лабораторії — в аудиторії 702 сьомого
корпусу компанія Cypress обладнала лабораторію віртуальних вимірювальних засобів та програмування, а в 705-ій працює навчально-дослідницька лабораторія, обладнана
німецькою фірмою ifm electronic у
координації з організацією HOPE
(допомога дітям).

Символічну стрічку в першій урочисто перерізали проректор із наукової роботи Львівської політехніки
професор Наталія Чухрай, директор
ІКТА доцент Микола Микийчук, керівник компанії Cypress в Україні Біл
Селевський.
— Завдяки сучасному обладнанню, яке надала фірма Cypress на суму
близько 20 тис. доларів, — деталізував її співробітник доцент кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій Андрій Озгович, — студенти

| Світлина Тетяни Пасович
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зможуть готувати дипломні роботи,
курсові проекти і займатись у позанавчальний час. Тут викладачі провадитимуть два великі навчальні
курси: вивчення мікроконтролерів
фірми Cypress та курс автоматизованого тестування. Навчання на такому обладнанні має бути дуже ефективним і продуктивним, після нього
студенти зможуть вільно знайти роботу чи відкривати стартапи.
Для компанії тісна співпраця з
університетами, зокрема відкриття

навчальних лабораторій — нормальна співпраця.
— Львівська політехніка є дуже
важлива для нас, оскільки саме
цей університет дав нам багатьох
працівників, — наголосив Біл Селевський. — Допомагаючи з обладнанням, ми допомагаємо готувати
інженерів і хочемо продовжити це
надалі, допомагаючи собі і загалом
українській економіці.
Закінчення на 5 с. m

студентська конференція

Переможниця наукових
змагань — першокурсниця

У

Львівській політехніці тривають студентські науково-технічні
конференції. Зокрема, в Інституті права та психології другий етап
СНТК відбувся минулого четверга, 26 жовтня.

— Хочу вас усіх привітати як переможців, — наголосив заступник директора ІНПП професор Тарас
Гарасимів, відкриваючи
конференцію, — бо ви стали найкращими серед 155
учасників першого етапу.
Він подякував усім
дев’ятьом „фіналістам“ і
їхнім керівникам та побажав успіху у науковому
змаганні.
Удача усміхнулася (хоч
насправді перемога — це

результат плідної праці
студентів і їхніх керівників, вдалий виступ і відповіді на запитання) таким
студентам-правникам:
І місце — Соломія Юринець (ПВ-14) — „Правовий
захист дітей-комбатантів
в Україні“ (науковий керівник — доцент кафедри адміністративного та
інформаційного права
Наталія Лесько), ІІ місце
— Марія Веретільник (ПВ34) — „Цивільно-правова

природа овербукінгу та
стоповеру: практика застосування в міжнародних
авіакомпаніях“ (асистент
кафедри цивільного права та процесу Ярослав Буряк), ІІІ місце — Катерина
Гей (ПВ-31) — „Співпраця
України і НАТО у військовій сфері“ (асистент кафедри конституційного та
міжнародного права Ірина
Комарницька).
Переможці візьмуть
участь у всеукраїнському

етапі СНТК. Крім того, на
кафедрі цивільного права
та процесу (завідувач —
доцент Ігор Паньонко) видавали збірники наукових
праць своїх студентів. Тарас Зеновійович закликав
інші кафедри перейняти
такий досвід.
Тетяна ПАСОВИЧ

4
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всеукраїнський диктант

Правова грамотність українців

В

| Світлина Тетяни Пасович

Україні минулого тижня вперше відбувся Всеукраїнський
правовий диктант. Його ініціювала та організувала Експертна
юридична служба. У Львові охочих перевірити свій рівень правової
грамотності зібрали у Львівській політехніці.

— Щодня у соціумі ми стикаємося з різними ситуаціями. І не завжди
у всіх правових моментах можемо
собі зарадити. У зв’язку з тим компанія Expert Legal Service Ukraine,
яка надає юридичні послуги, вирішила допомогти людям зрозуміти,
де є правові моменти і як у них легко
давати собі раду, щоб не втрачати і
морально, і матеріально, — поясни-

ла мотивацію проекту його координатор Світлана Ганусин.
За словами заступника директора
ІНПП Тараса Гарасиміва, перевірити свій рівень юридичної грамотності зголосився кожен третій студент
інституту (більше сотні), зареєструвалися й викладачі. А для інших
охочих, які не могли взяти участь у
правовому диктанті о 16.00, коли ще

триває робочий день, організатори
створили можливість перевірити
себе онлайн.
Диктант виглядав так: учасники,
які зареєструвалися, отримали бланки з варіантами відповідей. Питання
(5 блоків по 10 питань — це 5 напрямів права, з якими більшість із нас
стикається: здоров’я, фінанси, соціальні моменти) й чотири варіанти
відповіді зачитували вголос в аудиторії та демонстрували на екрані.
За кілька хвилин треба було вибрати
варіант відповіді, який учасник диктанту вважає правильним, і відзначити його у своєму бланку.
Усім зареєстрованим учасникам
орієнтовно за 20 днів на електронну
пошту надійдуть правильні відповіді. Незалежно від результату, кожен
отримає сертифікат про участь і персональну карту правового здоров’я,
де буде зазначено рівень знань із
різних напрямів права, а зареєструвавшись у спеціальному мобільному
додатку з юридичною інформацією,
— одну безоплатну юридичну консультацію.
Переможці з різних міст України
отримають подарунки.
Тетяна ПАСОВИЧ

фотофакт

Пам’ятаємо про тих, хто не з нами

27

Хоч Дмитра Костянтиновича немає вже
майже три десятиліття, Політехніка пам’ятає і шанує його. Саме тому з ініціативи та
за кошти Асоціації випускників університету
на могилі професора Толопка реставрували
фундамент пам’ятника та примогильну ділянку.
Окрім сина Ярослава Толопка, ушанувати
пам’ять колеги, викладача та друга прийшли
представники науково-педагогічного складу й випускники Інституту хімії та хімічних
технологій.
А. М.

| Світлина Анастасії Мозгової

жовтня на Личаківському кладовищі відбувся молебень із нагоди
двадцять сьомих роковин смерті Дмитра Толопка — професора, видатного
хіміка-технолога, людини, яка присвятила своє життя Політехніці.
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лекція

Набути досвіду у протилежних регіонах

Н

а кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту
відбулася лекція „Можливості Програми національних
обмінів. Як успішно заповнити заявку“. Її провели комунікаційний менеджер проекту „Містки громадської активності“
Ірина Баран і координатор Програми національних обмінів
Ірина Видра.

Студенти дізналися про Програму національних обмінів, яка
діє в Україні від 2016 до квітня 2018
року. До неї можуть долучитися як
громадські організації, так і фізичні особи. За її умовами, треба підготувати цікавий проект і отримати
мікроґрант на його реалізування в

географічно протилежному регіоні і таким чином водночас набути
нового досвіду, налагодити цікаве
партнерство. Також можна написати грант не лише задля здійснення
проекту у протилежному реґіоні, а
щоб запросити цікавих осіб із цього
реґіону до свого університету й під-

готувати дослідження крізь призму
їхніх вражень.
На сьогодні за Програмою національних обмінів понад 300 проектів зреалізували молодіжні лідери,
журналісти, письменники, громадські активісти. Тематика їхніх досліджень дуже різноманітна: антикорупційна, мистецька, пізнавальна…
Доцент кафедри АФМ Оксана
Химич розповіла присутнім про
власний досвід участі в цьому проекті разом зі студентами у Дніпровському національному університеті
ім. О. Гончара.
Ірина МАРТИН

конференція

ООН в Україні з погляду студентів-міжнародників

С

туденти спеціальності „Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії“ провели науково-практичну
конференцію „ООН та Україна: сучасний стан та перспективи
співробітництва“, присвячену Міжнародному Дню ООН та 25-річчю
представництва ООН в Україні.

У конференції взяли участь понад 50 студентів. Вони поділилися
на сім команд і підготували презентації-доповіді про власне бачення
шляхів реформування системи
ООН. Команди аналізували сучасні
проблеми діяльності ООН в Україні, ефективність технічної допомо-

ги з питань людського розвитку та
гуманітарної допомоги, розглядали
діяльність ООН у розв’язанні гуманітарних проблем на сході України,
гарантування верховенства закону і
зміцнення соціальної стабільності
й демократичного управління. Доповіді були надзвичайно жваві та

співпраця

До 100-річчя кафедри —
оновити всі лабораторії
m Закінчення. Початок на 3 с.

Відкриваючи лабораторію (а такі
події на кафедрі відбуваються чи не
щомісяця), завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
професор Богдан Стадник наголосив
на тяглості наукових традицій:
— Кафедрі нині 98 років. Протягом свого наукового життя вона
мала два державні еталони: еталон електрорушійної сили й еталон
електричного опору (автор — доцент

Володимир Кочан). Крім цього, ми
брали активну участь у міжнародних
проектах Vega і Fobos, де вимірювали
температуру на інших планетах, які
розташовані недалеко від нас. Маємо
патент на еталон температури (автор
— професор Св'ятослав Яцишин).
Директор ІКТА професор Микола
Микийчук у продовження теми сказав:
— Кафедрі незабаром сто років
— за ці два роки ми повинні оновити всі лабораторії. Я впевнений, що
цей цінний подарунок дасть вели-

дискусійні, студенти активно ставили запитання доповідачам, обговорювали їхні пропозиції, давали
свої рекомендації. Особливо цікавою виявилася доповідь-презентація Богдани Воят та Юлії Олійник
„Особливості реформування Ради
Безпеки ООН“. Дискусію викликала доповідь Ольги Музички та
Олександри Мандрин про зміни
в підходах та методах здійснення
миротворчої діяльності ООН у сучасних умовах.
Ірина МАРТИН

кий ефект у підготовці українських
інженерів і великий здобуток для
фірм ІТ-галузі, які використовують
засоби вимірювання зокрема.
Лабораторія у 705-ій — це первинні перетворювачі фізичних величин і методи та засоби вимірювання
неелектричних величин. За словами
професора Богдана Стадника, їх уже
використовують для підготовки студентів.
Меценатам вручили подяки від
Політехніки за великий і безкорисливий внесок — оснащення кафедри ІВТ
сучасними мікроконтролерами (Білу
Селевському) і сучасними сенсорами
неелектричних величин (Камілі Машковій, генеральному представникові
фірми ifm у Східній Європі).
Тетяна ПАСОВИЧ
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Із нагоди 80-річчя науковця —
міжнародна конференція

М

инулого тижня у Львівській політехніці відбулась
Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні
проблеми реконструкції, розширення і підсилення автодорожніх
мостів, будівель і споруд“. Вона була присвячена зокрема й
80-літтю професора Віктора Кваші — доктора технічних наук,
наукового керівника ГНДЛ-88, багаторічного очільника кафедри
автомобільних доріг та мостів (організатора конференції).

| Світлина Тетяни Пасович

Традиційно конференція відбулася за підтримки ТОВ „Сіка
Україна“ (Київ), долучилася також компанія з транспортного
будівництва в Західному регіоні
ТОВ „Західтрансбуд“.
Як наголосив директор Інституту будівництва та інженерії довкілля Зіновій Бліхарський,
це більше урочисте засідання,
аніж наукове.
— Віктор Григорович усе
життя працював у Львівській
політехніці, — зокрема сказав у
своєму вітальному слові ректор
Політехніки професор Юрій
Бобало. — Це великий патріот
нашого університету. Практично всі будівельники, які працюють не тільки у Львові, а й в Україні
загалом, знають його як прекрасну
людину, фахівця. Працюючи з професором, від 86-го року, коли я став
заступником проректора з наукової
роботи, можу сказати про нього те
саме.
Від колективу університету ректор вручив ювілярові пам’ятний годинник. З іменним годинником та
грамотою ЛОДА завітала на урочистість заступник голови Львівської
облдержадміністрації Ірина Гримак.
Такий збіг, на її думку, є свідченням
того, що „ми є однодумці зі Львівською політехнікою“. Вона подякувала Віктору Григоровичу за його
внесок у будівельну галузь:
— Завдяки представникам своєї
справи, які сьогодні зібрались тут,
і зокрема завдяки ювілярові ми зберегли й маємо добротну мостобудівну дорожню школу фахівців, які знають, що робити, як робити і чекають
лише одного: щоб ми з вами — ті, від
кого багато залежить, повернулися
обличчям до творіння їхніх добрих
справ. Віктор Григорович не лише
для мене, для представників цієї га-

лузі є прикладом того українця, який
на ентузіазмі, на вірі в свою справу
будує частинку нашої держави. Це
надбання не тільки Політехніки, це
надбання нас усіх.
Від міського голови Львова Андрія Садового ювіляра привітав директор департаменту містобудування Сергій Коровайник і вручив йому
пам’ятну монету.
Представники галузі наголошували на величезному внеску Віктора Кваші в розвиток будівництва
загалом і мостобудування зокрема.
Мирослав Климпуш із Державного
агентства автомобільних доріг України відзначив новаторство прикладних досліджень науковця:
— Ваші наукові дослідження були
націлені на дослідження технічного
стану, на опрацювання й напрацювання систем ремонту й підсилення
споруд. Саме тоді, коли держава була
дуже обмежена в коштах, Ви своїм
підходом дали можливість відновити до життя десятки й сотні мостів.
Говорячи про нашу галузь — дороги
загального користування, я можу
підтвердити, що та система, яку Ви

напрацювали — метод монолітної
та збірно-монолітної накладної
плити — дозволив спорудам, які
вже простояли тривалий час і мали
йти під знос, дати нове життя і на
два — три десятки років продовжити їхнє експлуатування. Ваш спосіб
підсилення мостових споруд методом наклеювання високоміцних
вуглецевих стрічок дозволив споруду, яка вже тривалий час була в
експлуатації, довести до сучасних
нормативних вимог. Ви виховали цілу плеяду мостовиків. Вони
працюють на західній Україні, чимало — на дуже відповідальних і
серйозних посадах у Києві та по
всій Україні. Об’єкти Ваші — більше сотні мостів у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській,
Тернопільській, Житомирській
областях, на Полтавщині.
Генеральний директор „Сіка
Україна“ Олександр Панченко
додав:
— Тільки завдячуючи Вам я
став мостовиком. Ми разом робили перший у світі унікальний
експеримент із натурного підсилення мостової балки, підсилювали перший на теренах колишнього
СРСР міст у селищі Вістова Калуського району Івано-Франківської області, де Ви були не тільки автором
проекту, а й працівником бригади,
яка наклеювала стрічку. Не вистачить слів і часу, щоб перерахувати
всі досягнення, патенти, винаходи,
впровадження, які Ви внесли в науку мостобудування. Я переконаний,
що поряд із відомими прізвищами
Тульє, Курило в історію Львівської
політехніки буде вкарбовано золотими літерами прізвище Віктора
Кваші. Ми вирішили подарувати Вам
моста. Це світлина символічно відомого європейського моста над скилонами, які символізують вершини,
яких ми досягли і яких нам ще треба
буде досягти разом із Вами.
Після вітань українських, білоруських, польських колег учені також виступили з науковими доповідями з актуальних проблем і тематики галузі.
Тетяна ПАСОВИЧ
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інноваційна платформа

Tech StartUp School —
місце, де творитимуть
майбутнє

Н

арешті відбулося довгоочікуване відкриття
інноваційного навчального підрозділу
Львівської політехніки — Tech StartUp School.

Урочистості, гості та
найважливіші миті

| Світлини Наталії Павлишин

На урочисте відкриття
26 жовтня прийшли представники влади області та
міста, керівництво нашого університету, запрошені
гості — відомі стартапери,
студенти-винахідники і,
звичайно, молодь, яка є цільовою аудиторією Школи.
Заклад має на меті налагоджувати тісну співпрацю
між бізнес-структурами та
студентством і загалом із
молоддю, яка запалена цікавими ідеями й потребує
підтримки для їхньої реалізації.
— Ця стартап-школа —
не лише для політехніків. Її
двері відчинені перед старшокласниками, студентами
коледжів і взагалі тими,
хто має сміливі ідеї. Саме
молодь, не обтяжена стереотипами та обмеженнями, найкраще і найпрогресивніше творить такі ідеї,
— наголосив на відкритті
Школи ректор Політехніки, професор Юрій Бобало.

На Львівщині аналогів
Tech StartUp School нема.
Важливо, що це не лише
вільний простір для творення, проведення різноманітних масштабних
заходів, які сприятимуть
розвитку інновацій, а й
можливість допомагати
освіті виходити на новий
якісний рівень, адже консультуватимуть стартаперів провідні українські та
іноземні фахівці. Окрім
цього, для молоді розробили унікальний формат навчання та передбачили власний краудфандинговий
майданчик, де регулярно
відбуватимуться конкурси
стартапів та інші заходи.
— Це інноваційна
платформа, що мала би
допомогти взаємодіяти
бізнесу та новим ідеям, які
народжуються у студентів,
школярів і науковців. Цей
майданчик, власне, й має
надати можливості реалізувати ці ідеї. Стартапи,
по суті, — це інноваційні
ідеї з певним рівнем ризику. Наша школа — це,

фактично, екосистема, яка
покликана реалізовувати
нові ідеї та змінювати на
краще продукти, які вже
є, — наголосив директор
стартап-школи професор
Назарій Подольчак.
Наприкінці дня до Tech
StartUp School завітали віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів та голова
ЛОДА Олег Синютка. Політики докладно ознайомилися з розробками, які
представляли студенти
Львівської політехніки та
Львівського технологічного ліцею.

Digital Hackathon —
перемагають лише
найсильніші
Не зволікаючи, уже
27–28 жовтня Tech StartUp
School зорганізувала запеклу боротьбу найрозумніших у сфері ІТ — Digital
Hackathon. Шість команд
— учні і студенти — працювали над справді геніаль-

ними ідеями. І фактично за
півдоби мали пройти шлях
від ідеї до представлення
готового продукту. Кожна
з команд старалася вразити досить суворе журі
— представників компанії-генерального спонсора
AVIVA, відомого фахівця
із краунфандингу Райнера
Шенка та засновника бакалаврської програми „Інтернет речей“, представника ІТ-компанії Soft Serve
Зеновія Вереса. Зацікавився
змаганнями й Надзвичайний та Повноважний Посол
Республіки Корея в Україні
Пан Лі Янг-Гу. Він завітав
до учасників змагань, щоб
підтримати їх та засвідчити
готовність сприяти в реалізації проектів.
Серед найцікавіших
ідей Digital Hackathon було
створення застосунку для
мобільного телефона, який
допомагатиме визначати
екологічні зміни в місцях,
які найчастіше відвідують
туристи. Для цього потрібно просто сфотографувати
будівлю чи місцевість і „залити“ через цей застосунок
в інтернет. А вже сама програма видаватиме аналіз
змін.
Та найцікавішим, як,
зрештою, і найкраще представленим був проект команди Dream Team, що
стосувався легкого знаходження вільного футбольного поля, наявність команди, яка готова пограти
футбол. Хлопці розробили
спеціальний додаток із мапою, де висвічується вся
потрібна інформація.
Наталія ПАВЛИШИН
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Зірковий час:
українці в космосі
ропонуємо читачам „Аудиторії“ обіцяні витяги з лекції
космічного біолога Надії Адамчук-Чалої „Зірковий час: українці
в космосі“, яку вона прочитала 20 жовтня в Актовій залі головного
корпусу Львівської політехніки. „Дякую за неперевершену нагоду
стати частиною космічної родини“, — написала на своїй Фейсбуксторінці одна з учасниць зустрічі студентка Софія Ткаченко.

— Перший українець, який потрапив на позаземний простір, —
Павло Романович Попович, член
загону космонавтів СРСР. Це були
перші запуски в космос, ризиковані,
багато астронавтів мають проблеми
зі здоров’ям, тому що космічний
простір досить ворожий для людини наразі.
Перший астронавт незалежної
України Леонід Каденюк — уродженець Клішківець на Буковині,
хлопчик із інтелігентної сім’ї, проторував собі шлях і став спочатку
пілотом-винищувачем, потім навчався як капітан корабля „Буран“
(космічний човен, який було створено в СРСР), але, на жаль, потім припинилося фінансування космічних
програм у Союзі. Розпався ВПК — і
людина шукала собі засоби й можливості для реалізації.
І за 20 років було знайдено вихід:
підписано міждержавну угоду між
США й Україною. Почалися серйозні пошуки кандидатури астронавта
від України. До відбору були залучені чоловіки й жінки — близько
300 осіб на початку, потім десь 18
вийшло у фінал. Були представники
і жіночої статі: крім мене, наприклад, науковець Інституту екології
Карпат Христина Чабан (вона 1996
року якраз захистила кандидатську
дисертацію з гравічутливості протонеми (моху). Я закінчувала свою
кандидатську дисертацію, яка була
пов’язана з вивченням клітинних
реакцій рослин, які розвиваються в
умовах імітації космосу й мікрогравітації. Якраз ці напрацювання лягли в основу загальної біокосмічної
програми. Саме її блискуче виконав
перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
Леонід Костянтинович часто
підкреслював, що він переконався,
що Земля куляста й наскільки це унікальне явище. Всі матеріали, які су-

проводжують мою презентацію, — з
його книжки „Місія Космос“. Зараз
вийшов другий наклад. Якби до нашої планети підлітали інопланетяни, побачивши велику кількість кисню, вони сказали б, що життя на цій
планеті неможливе, тому що агресивне середовище. Але ж ми живемо,
розвиваємось — ось такий унікальний феномен життя, наразі відомий
тільки на нашій планеті Земля.
Перший політ у космос Леонід
Каденюк здійснив на американському кораблі „Колумбія“ місії STS-87.
На світлині поряд із Каденюком у
червоному скафандрі — капітан корабля Кевін Крегал. До речі, цей костюм потім Брюс Вілліс використав
у стрічці „Армагеддон“, у фільмі
залишились навіть нашивки Кевіна
Крегала. Капітан відповідає за все.
Коли ми проводили апробаційні
тренування, потрібно було за долі
секунди за його командою залізти
до спеціального герметичного мішка. Ніяких дискусій — автоматично
мусиш підпорядковуватися. Захисних білих скафандрів тільки два (на
більше нема місця) для капітана й
першого помічника, всі інші одягають червоні скафандри й у разі небезпеки перебувають у спеціальних
герметичних мішках, їх переносять
до безпечного відсіку, де вони чекають місію спасіння. Там не може
бути ніяких істерик, ніяких негативних проявів. До речі, виявити якусь
схильність до цього під час селекції
дуже важко. Перший космонавт, із
яким були проблеми, — Береговий.
У дитинстві він мав якусь травму,
падав із висоти. Під час відбору в
зоряному містечку це ніяк не проявилося. Та в космосі у нього почалась паніка — постійне відчуття,
що він падає десь на спину. Він як
фронтовик опанував себе. У деяких
астронавтів прокидається нагальна
потреба ізолюватися. А спільне пе-

| Світлина Тетяни Пасович

П

ребування в обмеженому просторі
(кабіна, в якій перебувають під час
місії, — це 43 м3), у якому ще й треба виконувати свою роботу, відпочивати, харчуватися, вимагає стресостійкості й уміння швидко відновлюватися, опановувати себе. Якщо
людині вкрай треба ізолюватися, є
спеціальна шафочка. Її можна відчинити, запхати туди голову, відчути
себе відокремленим і повернутися в
колектив. Але загалом усі члени команди — дуже дружні. Усього місія
тривала 16 діб.
У Леоніда Каденюка була місія
спеціаліста з корисного навантаження: він виконував комплекс біокосмічних експериментів. Колектив
біокосмічних дослідників очолили з
американського боку професор Канзаського університету Джеймс Айкема, українську делегацію очолювала
член-кореспондент НАН України,
заввідділом клітинної біології, анатомії, морфології рослин Інституту
ботаніки імені Миколи Холодного
Єлизавета Львівна Корзун.
Леонід Костянтинович як біокосмічний дослідник провадив серію
експериментів. Було три головні
об’єкти: астроплант (мох), соя, гібрид ріпаку, який Каденюк вирощував із насіння, іншу частину запилював у космосі. Його дослід із
запилення повторювали сотні тисяч учнів в Україні та США на Землі
(освітня програма „Вчителі та учні
досліджують рослини в Космосі“). Я
була у складі групи українських учених на запуску, готувала для Леоніда
Костянтиновича реактиви для фіксації рослин.
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коротко
Не всі насінини, запилені в космосі, мали сходження в наступному
поколінні і не всі давали повноцінну
рослину. Тобто насіннєве розмноження в умовах космосу, яке вільно проходить на Землі, за межами
нашої планети не дає повноцінної
генерації.
Паростки сої навмисно вражали грибом „фітофтора“: в умовах
космосу клітинна оболонка рослини розрихлюється, і проникнення
фітопатогену можна простежити й
дізнатися про клітинні механізми
цього явища.
Ще одним об’єктом були мохи.
В цих експериментах брали участь
львів’яни — наші колеги Орест Демків із Інституту екології Карпат і
Христина Чабан.
…Наша планета — унікальне
явище, її треба зберегти. Якби людство припинило війни та скоординувало свою діяльність, люди були б
уже і на Місяці, і на Марсі. Космічний моніторинг — це те, що має нас
захистити й у мирному плані, і для
розвитку державних структур, інфраструктури, логістики, сільського

господарства та поліпшення екологічних умов, щоб ми перебували
в безпечному середовищі. Ось для
чого всі ці дослідження й експерименти, уся ця діяльність — для поліпшення нашого життя.
Пріоритетами наукового напряму української космонавтики є розвиток досліджень, що відповідають
сучасному світовому рівню, передбачають міжнародну співпрацю,
забезпечують розроблення унікальних приладів, методик та об’єднують науковий ракетний і космічний
потенціал України, зокрема передбачено широкий спектр досліджень
із фундаментальних та прикладних
проблем, пов’язаних із походженням та еволюцією Сонячної системи, Землі, вивчення сонячно-земних
зв’язків, а також впливу їх на біосферу, довкілля і техногенну ситуацію в
атмосфері й на поверхні Землі.
Як це перегукується з тими науковими напрямами й спеціальностями,
які викладають у вашому чудовому
навчальному закладі!
Підготувала
Тетяна ПАСОВИЧ

наш календар
3 листопада — День ракетних військ і
артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День прикордонних
військ.
5 листопада — День працівників соціальної сфери.
8 листопада — великомученика Дмитрія.

Пам’ятні дати
2.11.1815 — народився Джордж Буль,
англійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манастирський, український маляр.
2.11.1906 — народився Лукіно Вісконті,
італійський кінорежисер.
2.11.1950 — помер Джордж Бернард
Шоу, англійський драматург і критик.
3.11.1801 — народився Вінченцо Белліні,
італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович,
український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальківський, український письменник.
4.11.1912 — народився Віктор Івченко,
український кінорежисер.

4.11.1921 — помер Яків Степовий, відомий український композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян Шашкевич, видатний український поет, культурно-освітній діяч, один із засновників „Руської трійці“.
6.11.1814 — народився Адольф Сакс,
бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона.
6.11.1855 — народився Дмитро Яворницький, славнозвісний український
історик, етнограф, археолог, дослідник
історії Запорізької Січі.
6.11.1912 — помер геніальний український композитор Микола Лисенко.
7.11.1857 — народився український історик, громадський діяч, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія Склодовська-Кюрі, французький і польський
фізик та хімік, двічі лауреат Нобелевої
премії.
8.11.1867 — у Києві відкрили Національний академічний театр опери та балету.
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній,
український письменник і громадський
діяч.

Міністерство освіти і науки
України повідомило про початок конкурсного відбору науково-технічних розробок за держзамовленням на 2018–2019 роки.
Для участі в конкурсі приймають
розробки за шістьма напрямами:
інформаційні та комунікаційні
технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; науки про життя;
нові технології профілактики та
лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини й матеріали. Термін виконання — до двох
років, починаючи від 2018-го.
Кафедра обліку та аналізу ІНЕМ
вчергове провела Міжнародну
студентську наукову конференцію „Облік, аналіз і контроль в
управлінні суб’єктами економіки“. За підсумками роботи журі
визначило переможців: І місце —
Максим Кметь, ІІ місце — Єлизавета Кіцела і Мар’яна Редько, ІІІ розділили Юлія Фаль, Оксана Федина і
Марія Посільська.
Стипендіати Президента України
— торішні школярі — студенти
Львівської політехніки. На сайті
МОН оприлюднено відповідний
наказ міністерства про призначення стипендій. Серед 150 переможців Всеукраїнських учнівських
олімпіад і 120 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту
НДР членів МАН семеро навчаються в нашому університеті.
Триває серія онлайн-семінарів із
актуальних проблем наукових
публікацій компанії Clarivate
Analytics. Упродовж місяця після
закінчення семінарів учасники
зможуть отримати сертифікати.
Усі семінари безоплатні, однак
реєстрація обов’язкова. Докладніше — на Порталі можливостей
Львівської політехніки.
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав
Кириленко доручив створити робочу групу, яка до кінця
року має напрацювати єдиний
стандарт для складання сертифікаційного іспиту з української
мови як іноземної. Як пояснюють
у Кабінеті Міністрів, ідея запровадити такий іспит виникла через
зростання кількості громадян, які
хочуть підтверджувати своє знання української мови.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Перегони роботів на Кубок Львівської політехніки

У

змаганнях автономних роботів взяли участь 27 команд.
Перемогла команда Прикарпатського університету. Саме їхня
машинка першою здолала визначений шлях.

До участі у перегонах зголосилися команди студентів, аспірантів
і навіть аматорів робототехніки.
Більшість із них представляли навчальні заклади Львова, Івано-Франківська, Харкова, Сум, Одеси, Жито-

мира, Черкас, Тернополя… Також
була аматорська команда з Мінська
(Білорусь), що об’єднала представників різних галузей, які цікавляться
робототехнікою. Змагання тривали
два дні. Першого дня відбувалися
відбіркові тури, другого — півфінал і фінал. До півфіналу увійшли
12 команд. Кожна машинка повинна була здолати 10 кіл визначеної
траси. Із цим завданням упоралися
шість команд, які змагалися у фіналі. Це по дві команди Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника і Харківського національного університету ім. Каразіна, по одній із Мінська і зі Львівської політехніки. Однак тепер їхні
машинки очікувало вже 15 кіл. Лідером перегонів виявилася розробка
команди Прикарпатського університету, яка отримала головний приз
— Кубок Львівської політехніки. За

нею прибула машинка білоруських
аматорів, а третьою — машинка другої команди Прикарпатського університету. На завершення до фінішу
добралися творіння команд Харкова
і Львівської політехніки.
Позаяк журі вирішило надати
два другі місця і три третіх, то другі місця здобули команди з Мінська
і Прикарпатського університету, а
третє — Харківського (дві команди)
і Львівської політехніки. Усі фіналісти отримали цінні подарунки — матеріали та інструменти, які їм знадобляться для втілення майбутніх
ідей. Команда Житомирського державного технологічного університету, яка, на думку журі, створила найоригінальнішу машинку, отримала
додатковий приз — ґумові чоботи.
Переможців та учасників привітала проректор Львівської політехніки Наталя Чухрай, а також один
із натхненників змагань, доцент
кафедри фотоніки Василь Татарин.
Ірина МАРТИН

захід

Запроваджуємо екологічне право

С

туденти Інституту права та психології відвідали І Виїзну школу з екологічного права, організовану представниками Локального осередку Ліги студентів асоціації
правників України (далі — АПУ) у Львівській політехніці.

Упродовж двох днів вдалося прослухати лекцію „Актуальні питання
міжнародно-правової охорони довкілля“, яку провів гуру екологічного права, старший аналітик Ресурсно-аналітичного центру „Суспільство і довкілля“ Андрій Андрусевич,
подискутувати під час лекцій юрисконсульта міжнародної благодійної
організації „Екологія. Право. Людина“ Марти Панькевич, яка розповідала про „Орхутську конвенцію“ як
про живий організм, який надає право кожному на доступ до екологічної
інформації, право зацікавленої громадськості ухвалювати рішення та
мати доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля. Також не
менш цікава її лекція „Оцінка довкілля“.

Нас очікував смачний
екообід, адже однією з
умов проведення екошколи було здорове харчування, а також мандрівка в Карпати, тематичний корпоратив у стилі
Watermellonpatty, фотозона та багато іншого, а
ще — інтерактивна гра
„Врятуємо планету за 24
години“. Під час гри ми багато бігали, шукали, думали, відгадували,
складали план, як заробити гроші,
щоб допомогти людству, а на завершення висадили саджанці й лише
після цього отримали „еліксир“ для
порятунку від екопроблем.
На мою думку, захід удався, адже
ми змогли розкрити свій потенціал,

проаналізувати екологічну ситуацію
в світі з погляду правового регулювання. Принагідно заохочуємо інших долучатися до заходів команди
ліги студентів АПУ.
Віра КУБАЙ,
голова локального осередку
Ліги студентів АПУ
Львівської політехніки
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секрети збагачення

Сім законів грошей

Ч

и вмієте ви грамотно розпоряджатися грішми? Чи „виживаєте“ в
останні дні перед отриманням заробітної платні або стипендії?
А чи вмієте відкладати кошти? Якими є ваші дії, коли на голову
раптово звалюються непередбачувані витрати? Напевно, кожен
мріє про бізнес, який даватиме стабільний прибуток, але як
цього досягти? На всі ці запитання можна знайти відповіді, і не в
сучасній літературі зі складними термінами з галузі економіки, а
на старовинних клинописних табличках часів існування Вавилона
— колись найбагатшого міста світу.

Ні, вам не потрібно бігти до музею на край світу й розшифровувати затерті тисячолітньою давністю
символи — усе це для вас уже зробили
члени британської асоціації археологів разом із британською науковою
експедицією та американським бізнесменом, письменником Джорджем
Клейсоном — автором книги „Найбагатший чоловік у Вавилоні“ — зразка
сучасної класики економічної літератури. В українському перекладі книжка вийшла цього року в київському
видавництві „Наш формат“. Історії
стилізовані під притчі. У них ми знайомимося із сімома законами грошей,
автором яких є Аркад. Колись він був
найбагатшим чоловіком Вавилона
й саме за допомогою цих грошових
принципів нагромадив свій статок.
Хоч книжка написана 1920 року, а
її змістовому наповненню — п’ять
тисячоліть, вона не втратила своєї
актуальності, оскільки навчає основ
поводження з грішми. „Можна було
б очікувати, що тьмяне, далеке минуле може розповісти хіба що про
романтику та пригоди. Коли ж ми
прочитали, що таблички оповідають
негаразди людини на ім’я Дабасір, яка
заборгувала гроші, ми зрозуміли, що
умови того стародавнього світу не
так сильно змінилися за п’ять тисяч
років, як можна було очікувати“, —
ідеться у листі британської наукової
експедиції, яка розшифрувала стародавні записи.
Отож бестселер за версією Los
Angeles Times запрошує читачів ознайомитися із сімома законами грошей.

адже частину ми віддаємо продавцям продуктів та одягу, державі, перевізникам тощо й це відбувається
щодня. „Чи можеш показати щось із
того, що заробив минулого місяця? А
торік? Дурню! Ти платиш усім, окрім
себе. Ти нерозумний, бо працюєш на
інших“.

„Почніть працювати над
тим, щоб ваш гаманець
грубшав“

Вкласти гроші — не проблема,
проблема — вкласти їх у вдалу справу. Тож існують до смішного прості,
але вдалі принципи інвестування:
вкладайте так, щоб основна сума не
постраждала — „ретельно вивчайте кожну гарантію, що скарб можна

За твердженням Аркада, насправді нам належить лише частка від заробленого — 10%, а не всі гроші,

„Пильнуйте свої витрати“
Чи буває так, що ваша заробітна платня зросла, але грошей далі
не вистачає? Про які заощадження
може йтися, якщо коштів бракує на
основне? А що саме ви вкладаєте в
поняття „основне“? Багатій радить
добряче подумати, перш ніж здійснювати покупку. Спитайте себе: „це
справді потреба чи забаганка?“, і за
жодних обставин не витрачайте понад 90% від заробленого. „Відкладу
наступного разу більше“, — шлях до
провалу.

„Нехай ваше золото
множиться“
Кожна заощаджена гривня може
стати вашим рабом і працювати на
вас, якщо нею правильно розпорядитися. Заможні люди — це не ті, які
багато заощадили, а ті, на кого гроші
працюють, примножуючи їхні статки. Тож ці закони не діятимуть для
того, хто лише складає заощаджене
під матрацом.

„Оберігайте своє
багатство від утрат“

буде безпечно повернути“; не мрійте про швидке збагачення; дізнайтесь усе про ймовірну небезпеку;
не покладайтеся на свою мудрість, а
радьтеся з досвідченими людьми, які
працюють із грішми.

„Зробіть зі свого житла
вигідне вкладення“
„Жодна родина не може жити
повним життям, якщо в неї немає
земельної ділянки“. Квартирне питання — нині проблема насущна, й
оренда житла видається найкращим
розв’язком цього питання. Однак,
якщо добре порахувати, то щомісячна орендна плата за квартиру може
виявитися такою ж, як і щомісячний
кредитний внесок за її купівлю.

„Забезпечте прибуток
на майбутнє“
Утрата працездатності з віком
або, не дай Боже, через непередбачувані обставини може обернутися
катастрофою. Тож Аркад закликає
дбати про майбутнє — своє і своєї
родини, інвестуючи заощадження в
нерухомість або землю. „Ми вже дбаємо, сплачуючи податок до пенсійного фонду“, — скажете ви, але чи не
ризиковано покладатися на державу?

„Учіться заробляти більше“
Не зупиняйтеся на досягнутому
й завжди прагніть більшого. „Досягненню має передувати бажання“, —
стверджує Аркад, інакше нічого не
вдасться. Відшліфовуйте свою майстерність, розвивайте таланти, набирайтеся мудрості, вкладайте кошти у
свою освіту.
Окрім шляхів збагачення, існує
ще й спосіб розв’язання такої проблеми як борги: укладіть список усіх,
кому ви заборгували, 70% свого доходу витрачайте на нагальні потреби й маленькі радощі (аби все-таки
насолоджуватися життям), 20% —
на виплату боргів, а 10%, звичайно,
відкладайте, аби збільшувати свій
прибуток.
Анастасія МОЗГОВА
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авторський проект

Олег Ольжич — дещо
інший, аніж ми його знаємо

В

ідкрити для себе Олега Ольжича, якого ми знаємо, як чудового
поета, доброго науковця-археолога в новій іпостасі —
політичного діяча та борця за волю нашого народу, мали нагоду всі,
хто прийшов 25 жовтня на зустріч із очільником ОУН, заступником
голови Державного комітету телебачення та радіомовлення
України Богданом Черваком. Зустріч відбулася в межах авторського
проекту „Від книги до мети“ професора Ірини Фаріон і була
приурочена 110-річчю від уродин Олега Ольжича.
поневолена нація має право на всі
без винятку форми і методи боротьби для здобуття Української держави, не виключав і мілітарних. Коли
стало зрозуміло, що на заміну одному окупантові — нацистам, прийде інший — червона Москва, він
разом із командиром УПА Романом
Шухевичем обговорював цілком реалістичний, на їхню думку, проект,
який повинні були виконати обидві
фракції ОУН. Вони планували створення так званого „куреня смерті“,
який мав би прорватися через лінію
фронту, пройти максимально вглиб

| Світлини Наталії Павлишин

Ця зустріч була виняткова ще й
тим, що на ній був присутній Любомир Головінський — племінник
крайового коменданта УВО Юліана
Головінського
Доповідь Богдана Червака відкрила багатогранну постать Олега
Ольжича. Він розповів про маловідомі сторінки життя поета, особливості його характеру, життєві принципи, взаємини з побратимами в
боротьбі.
— На превеликий жаль, уже в сучасній Україні про Ольжича склався
хибний стереотип. Ми багато говоримо про нього як про визначного
українського поета. Поза сумнівом
— це класик української літератури,
окраса європейської поезії. Ми майже все знаємо про Ольжича-науковця, про його здобутки в археології
написано багато фундаментальних
праць. Та цілком відкинуто його політичну діяльність. Він відомий передусім тому, що героїчно загинув
як один із керівників ОУН, учасник
похідних груп ОУН, якого нацисти
закатували в концтаборі Заксенхаузен. Політична біографія Олега
Ольжича — це борг української нації
перед цією визначною постаттю, —
підкреслив Богдан Червак.
Гість зустрічі наголосив, що Олена Теліга, Олег Ольжич — це люди, в
яких не було розбіжностей між словом і ділом. Тож і їхня боротьба була
цілком логічна.
— Є деякі деталі, які потрібно уточнити для того, щоб образ
Ольжича був правдивий і об’єктивний. Так, не відповідає дійсності те,
що Ольжич під час Другої світової
війни, на відміну від Романа Шухевича чи іншої фракції ОУН, наполягав лише на мирних методах боротьби чи на просвітницькій діяльності.
Насправді він був переконаний, що

SSЛюбомир Головінський —
племінник крайового коменданта УВО
Юліана Головінського

території східної України і в бою загинути. Вони вважали, що потрібно
створити прецедент других Крутів.
Щоб і після цієї боротьби залишити
приклад героїчного чину нації. Зараз не відомо, чому цей проект не
був реалізований. Та це характерна
і надзвичайно яскрава ілюстрація
державницького мислення, якого,
на превеликий жаль, так бракує су-

SSВиступає очільник ОУН
Богдан Червак

часній Україні, — наголосив очільник ОУН.
Улас Самчук називав Ольжича
„королем конспіративної боротьби“. Це людина, яка мала до десяти
охоронців. Він ніколи не ночував
в одній квартирі два чи три дні поспіль, бо інакше його могли б заарештувати. Тому досі не відомо, чому
так легко пішов на розконспіровану
квартиру у Львові на Личаківській.
Як і незрозумілі реальні причини
його арешту. Відкрити всю правду
про життя і смерть Олега Ольжича могли б допомогти архіви. Та їх
спецслужби вивезли з Німеччини
до Москви.
— Ольжич належав до тих людей, які мислили категоріями нації.
Він розрізняв поняття української
культури і націоналістичної культури. І коли націоналісти працювали
як просвітяни, то йшлося не так про
українську культуру, як про націоналістичну культуру. Ольжич вважав,
що українська нація матиме сформований хребет, який не буде гнутися
і не буде хилитися лише за умови,
коли покоління українців виховуватимуться не просто на вітчизняній
історії, на українській культурі, а
на героїчній історії і на найкращих
зразках національної культури. Він
наголошував на необхідності культу
героїзму в історії, культурі, літературі, мистецтві. Уся його творчість
— це яскравий зразок того, якою має
бути не лише українська культура, а
націоналістична культура, — підсумував Володимир Червак.
Наталія ПАВЛИШИН
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цікаве навчання

Студенти по-молодіжному досліджують
боротьбу УПА

М

инулого тижня на кафедрі історії, музеєзнавства й культурної
спадщини ІГСН у межах студентського круглого столу,
приуроченого до 75-річчя створення УПА, студенти-першокурсники
мали нагоду поділитися своїми напрацюваннями та дослідженнями
про національно-визвольну боротьбу.

— Ми старалися заохотити молодь висвітлювати цю тему, акцентуючи не загалом на діяльності
УПА, а на окремих її структурних
підрозділах, постатях, звернути
увагу на менш відомі сторінки діяльності УПА, як, наприклад, на
боротьбі після 1945 року, на пропагандивних матеріалах самих
повстанців, і проти них. Запропонували спробувати відповісти на
запитання про те, що спонукало
людей до боротьби, хто боровся, в
який спосіб, чи можливе примирення між воїнами УПА і радянської

армії. Студенти також використовували метод інтерв’ю для збору
матеріалів усної історії від своїх
сусідів, родичів, — розповів модератор заходу асистент кафедри
Сергій Конюхов.
Головною метою круглого столу
було заохотити студентів до пошуку нових інформаційних джерел,
дослідження історичних подій за
різними джерелами, до аналітичного підходу до вивчення теми.
Це сприятиме тому, щоб молодь
навчилася розрізняти правдиві
факти від міфів, старалася позбу-

ватися радянських стереотипів у
науковому дискурсі.
— У нас є чимало студентів зі
східної та центральної України,
тож, відповідно є й теми про діяльність УПА на Наддніпрянщині,
про побут повстанців, яку роль відігравали жінки в тій боротьбі, як
проводили свій вільний час та ще
багато різного. Тішить, що саме ці
студенти беруть участь у круглому
столі. Плануємо сформувати їхні
дослідження у збірник. Також надалі з ними дискутуватимемо на
теми, які найбільше зачепили, обговорюватимемо їх і на семінарських заняттях, а невдовзі маємо
на меті зорганізувати конференцію
про український національно-визвольний рух, — додав ще один
модератор заходу доцент кафедри
Роман Зінкевич.

новий ракурс

Коли бібліотека більше
ніж книгозбірня

П

росидіти цілий тиждень у бібліотеці! Правда ж, звучить, як
найжахливіший сон сучасних студентів? У Науково-технічній
бібліотеці Львівської політехніки вже давно змінили стиль своєї
роботи. Тож туди приходять не лише почитати, а й долучитися
до різноманітних мистецьких проектів, флеш-мобів, послухати
цікавих спікерів чи подискутувати на актуальні теми, які далеко
не завжди стосуються бібліотечної справи.

23–27 жовтня, у Міжнародний
тиждень доступу до НТБ, у нашій
бібліотеці відбулася низка заходів. А
розпочалося все з флеш-мобу „Відкрий замок“, який розпочав цей особливий тиждень відкритого доступу
до наукових та навчальних матеріалів для будь-якого користувача у
глобальній інформаційній мережі.
Метою такої „акції“ є сприяння поширенню результатів досліджень і
підвищенню їхнього використання,
залучення інвестицій у дослідження,
розвитку науки, освіти та суспільства загалом.

Різнотематичність та різножанровість заходів сприяла залученню різноманітної аудиторії.
Для тих, хто цікавиться історією
Львова, презентували проект
„Бруківка. Минуле. Сучасність“ —
фотовиставка „#Львів#Бруківка#Бандери“, огляд тематичної
книжкової колекції кінця XIX —
початку ХХ ст. з історії, технології та організування будівництва
доріг, а також дискусія за участі
Сержа Леонова, Олександра Волкова, Тетяни Казанцевої, Любомира Криси.

Відбувалися й вузькоспеціалізовані семінари, як, наприклад,
„Використання репозитаріїв відкритого доступу в науковій роботі
та популяризації наукових здобутків“, „Google Академія як інструмент поширення наукових досягнень“, „Зміни в наукових комунікаціях та поширення результатів
досліджень у відкритому доступі“,
„Управління відкритими науковими даними при реалізації грантів“,
тренінг „Статті у Вікіпедії: вимоги
та особливості наповнення ресурсу“ тощо.
Особливими гостями Тижня
відкритого доступу були спікери
Олександр Чернолого, який поділився думками на тему „TED: без
ідей немає знань“ та Іван Хома —
розповів про „Мій досвід створення відеолекції“.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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із перших уст

Розповідь про нескорених триває
Герої не вмирають
Суд відбувався 15–17 липня 1952
року. Військовий трибунал МВД
Львівської області присудив усім звинуваченим по 25 років концтаборів із
конфіскацією майна, 5 років позбавлення громадянських прав та без права на касаційне оскарження вироку.
Зі спогадів Володимира Чубея:
„Після нашого арешту КДБ буквально тероризував Львівську політехніку. Усіх, хто раніше спілкувався
з нами, відраховували з інституту „за
связь с бандеровцами“, зокрема Богдана Васьківа з будівельного факультету, Григорія Бойчука з механічного, Марійку Стренчин, Ніну Ранську
(родом із Полтавщини), а також із
університету — Богдана Христинича,
Ольгу Мацелюх (майбутня дружина
Михайла Гориня) та ін.“.
Покарання Василь Бучковський
відбував в інвалідних таборах Крайньої Півночі, де набув спеціальність
флюорографа. 1956 року комісія Верховної Ради у справах політв’язнів
амністувала його. Та повернутись
додому не дозволили. Жив в Інті, де
працював інженером на електростанції і продовжував активну політичну
діяльність, співпрацюючи зі шістдесятниками, для яких виготовляв
шрифти та друкував підпільну антирадянську літературу. Був у тісних
зв’язках із колегами дисидента й політв’язня Олекси Тихого. Домагався
відкриття українських шкіл у місцях
масового проживання наших земляків на Півночі. Дивом уникнув другого арешту. Має багато технічних
винаходів, деякі з них демонструЗакінчення. Початок у числах 29—32

валися на виставках ВДНГ у Москві.
Вільно розмовляв німецькою та англійською мовами. Незважаючи на те,
що був прикутий до інвалідного візка,
не припиняв активної діяльності до
самої смерті, про що свідчить його
лист від 20 червня 1994 року.
Із листа Василя Бучковського:
„Моє життя не дуже приємне, але
жити все ж таки цікаво, особливо тепер, коли мрії про волю нашого народу збуваються і є реальні перспективи, що згодом, через декілька років,
життя поступово налагодиться й ми,
українці, будемо жити хоч приблизно
так, як інші вільні народи. Хоч бувша
імперія все ще пробує нам загрожувати, але все це вже неперспективно. В
історії людства імперій було багато
і всі вони канули в небуття. Жодна
з них після того вже не могла відродитися. Тим більше, що сама Росія
тепер є в стадії розпаду, між її політичними діячами йде постійна боротьба за владу, у той час, як у росіян
дуже слабі традиції добре працювати,
щоб можна було надіятися на швидке
економічне відродження. Щодо цього Україна має набагато кращі перспективи...
...Останнім часом моя працездатність трохи піднялася. Продовжую
виготовляти астрономічний телескоп. Робота йде повільно, тому що
все пов’язане з неймовірно великою
точністю. А замість точних приладів доводиться користуватися тим,
що попаде під руки і, використовуючи технічну хитрість та детальні
розрахунки, домагатися потрібної
точності вимірів. Адже йдеться про
1/1000 товщини людського волосу
(товщина волосу приблизно дорівнює 0,06 мм)!“

Зі спогадів Володимира Чубея:
„Наші однодумці, які уникли гіркої долі своїх колег, пішли іншим
шляхом — вступили до комуністичної партії та після закінчення інституту навіть обіймали високі посади.
Так, Степан Гура був генеральним
директором об’єднання „Колос“,
Михайло Скрипець — генеральним
директором Львівського склозаводу.
Вони та інші друзі нашої молодості,
патріоти, стали висококваліфікованими фахівцями, здібними керівниками і чесно працювали на користь
України“.
Пан Володимир познайомив мене
зі своїми друзями, хоч я і не сумнівалася в його словах. Бо пам’ятала, як мама розповідала про поради
повстанців. Вони казали: „Ми цю
війну програли. Але ви не виїжджайте з України, а здобувайте освіту,
вступайте в партію, займайте високі посади, народжуйте і виховуйте
дітей, щоб було кому продовжити й
завершити нашу боротьбу“. І нові покоління виросли, маючи за приклад
нескорених батьків.
Володимир Чубей, повернувшись
із табору (покарання відбував у Караганді), теж не сидів склавши руки. Він
був ініціатором спорудження нової
церкви у своєму селі, делегатом Установчої конференції Народного руху
України, який відбувся в Києві 8 вересня 1989 року.
Не знаю, чи завершив Василь Бучковський свій винахід — він відійшов
в інший світ 27 серпня 2001 року.
Нема вже й Володимира Чубея та його
товаришів. Але — герої не вмирають!
Хай навіть через десятиліття — вони
приходять до нас, живих.
Ярослава ВЕЛИЧКО

рада інформує

До Дня української писемності й мови
26 жовтня відбулося чергове засідання ради Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки. Голова Товариства професор Христина Бурштинська ознайомила присутніх із планом заходів обласної „Просвіти“ до
Дня української писемності та мови, а просвітяни університету визначилися зі своєю участю в них. Зокрема,
9 листопада колона політехніків із патріотичними гаслами і піснями вирушить від 4-го навчального корпусу
до пам’ятника Івану Франкові, відтак разом із іншими

просвітянами пройде до міської ратуші, де відбудеться
флеш-моб і концерт.
Члени університетської ради обговорили також
своє бачення книжки, яку Політехніка планує видати
до 150-річчя „Просвіти“ і 30-річчя її діяльності у Львівській політехніці та закликають усіх охочих надсилати
свої спогади на електронну адресу редакції тижневика
„Аудиторія“.
Марія БУЦМАНЮК
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осінь політехніки-2017

У фіналі боротимуться чотири команди

24

і 26 жовтня в актовій залі І корпусу Політехніки відбулися
два півфінали щорічного студентського фестивалю КВК
„Осінь Політехніки“. За їхніми підсумками у фіналі 16 листопада
за перемогу боротимуться: „Збірна університету Франка“ (ІЕСК),
„Команда А“ (ІХХТ), „Львівські + одна“ (ІКТА) та „Від сталого розвитку“ (ІСТР).

| Світлини Анастасії Мозгової

Команди змагалися за класичною схемою у три етапи-конкурси:
„Візитка“, „Розминка“ та „СТЕМ“.
Оцінювали політехніків журі: чемпіон Вищої ліги КВК Денис Мандзюк,
автор і актор команди „Загорецька
Людмила Степанівна“ Славка Антіпов, комендант першого гуртожитку Сергій Зварич, гуморист та
актор, редактор студентської Ліги
КВК Василь Медецький, авторка й
актриса команди „Коліжанка“, резидент Lviv City Stand Up Світлана
Юрчук, автор та актор гурту „Магарич“ Богдан Гациляк. У другому півфіналі замість Світлани у складі журі
була учасниця „Коліжанок“ Олена
Пазуха.
У першому півфіналі брали участь
сім команд. За підсумками трьох
конкурсів результати такі: „Львівмаш“ (ІІМТ) — 6,7, „Робота на дому“
(ІГДГ) — 7,4, „Вхідні пристрої“
(ІТРЕ) — 8,2, „Шпателя“ (ІБІД) —
8,4, „Собраніє“ (ІГСН) — 8,5, „Команда А“ (ІХХТ) — 9,0, „Збірна університету Франка“ (ІЕСК) — 12,2.
Якщо в першому півфіналі результати виявилися прогнозованими — і це добре видно за кількістю
набраних очок кожною з команд, то
фіналісти другого півфіналу таки до
останнього були огорнуті інтригою.
Судді також відзначили, що команди другого дня працювали переваж-

но на одному рівні, що зробило гру
цікавішою. І це сповна підтверджують результати: „Справи кепські“
(ІНЕМ) — 8,1, „32 корпус“ (ІППТ)
— 9,3, „Право вліво“ (ІНПП) —9,6,
„Несучі конструкції“ (ІАРХ) — 9,8,
„Львівські + одна“ (ІКТА) — 9,9, „Від
сталого розвитку“ (ІСТР) — 10,0.
— Не завжди кількість означає
якість: сьогодні було менше команд,
але гумор був набагато веселішим,
порівняно з першим півфіналом, —
підкреслив Василь Медецький.
Другий півфінал також відзначився активнішою, порівняно з першим, участю вболівальників — зала
була заповнена вщерть.
З огляду на два конкурсні дні темами-лідерами, на які жартують політехніки, були: „університет імені
Івана Франка“, „Олег Винник і його
творчість“, „колишня дівчина“. Також команди полюбляють чорний
гумор.
Не забули й про традицію розпочинати „Осінь Політехніки“ із
запізненням. На конкурсі „Розминка“ один із членів журі Василь Медецький адресував командам таке
запитання: „Існує легенда: якщо
„Осінь Політехніки“ розпочнеться
вчасно, то побудують гуртожиток. А
що буде, якщо „Осінь Політехніки“
почнеться трохи швидше?“. Відповіді були такими: „Зварич піде з посади коменданта першого гуртожитку“
(ІНЕМ), „знесуть
університет Франка“ (ІППТ), „гривня
стане дорожчою від
бакса“ (ІСТР), „Третя світова буде на
носі“ (ІКТА), „Зварич перестане сидіти в журі“ (ІАРХ).
Найкращою визнали відповідь команди „Право вліво“
(ІНПП) — „я буду
давольний“. Свою
думку висловив і ве-

дучий: „Якщо „Осінь“ розпочнеться
швидше, то вона розпочнеться без
журі“, на що зала відповіла бурхливими оплесками.
Насправді запитання було дуже
доречне, адже коли півгодини стоїш
у переповненому холі, де аж бракує
повітря, а потім ще сорок хвилин
чекаєш у залі, хвала Богові, сидячи,
виникає непереборне відчуття, що
твій час не цінують. Але це не стало
політехнікам на заваді: вони терпляче очікували, доки відчинять двері,
а потім юрбою ринули досередини.
До слова, тим, кому цьогоріч не пощастило побувати на морі, сповна
пригадалося те відчуття, коли хвиля
з нещадною силою і шаленою швидкістю несе тебе в невідомому напрямку і ти не можеш їй опиратися.
На початок другого півфіналу чекати довелося на десять хвилин менше,
можливо, тому процес входу до зали
був менш „морським“.
Наприкінці другого півфіналу
Денис Мандзюк закликав учасників
пам’ятати, що, „окрім університету
Івана Франка є ще й інші теми, на які
можна жартувати смішно“. А Славка
Антіпов зауважив:
— Хочеться у фіналі нарешті дізнатися, чим ми все-таки кращі за університет імені Франка, бо за два півфінали цього ніхто так і не показав.
Тож очікуємо на нові жарти у фіналі „Осені Політехніки“, який відбудеться 16 листопада в актовій залі
І корпусу.
Анастасія МОЗГОВА
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палітра

коротко

Боже — у всьому

У

часники ІХ Міжнародного іконописного пленеру в Новиці
представили свої роботи на другому поверсі Національного
музею у Львові ім. А. Шептицького. Майже півсотні митців
(найбільше за всі роки) з України, Польщі, Румунії, Білорусі
показали, як вони бачать тему „Тіла Обожествленого“.

Пленер відбувався два
тижні в Новиці (Польща) в осередку Братства греко-католицької молоді „Сарепта“. Його учасники
малювали, спілкувалися між собою і з
духівниками, слухали щоденні літургії,
а також дискутували
щодо сюжетів біблійних текстів. Це дало
змогу набути досвід перебування у спільноті, розширити межі
творчого потенціалу.
Ікони, намальовані під час пленеру, дуже різні, але всі вони звернені
до Старого Завіту і вказують шлях
через спокутувальну жертву Ісуса
Христа до Правди. Іконописці намагалися художніми засобами, інколи
через уведення в ікону срібла-позолоти й додаткового об’єму, виразити

сутність Боговтілення. Перед тим, як малювати,
було багато обговорень тем, які можуть
бути відображені в
межах обраної концепції. Христос,
Діва Марія з Божим
дитям, щось, пов’язане зі святістю,
святий, зрештою,
не конкретний образ
сакральний, а узагальнений — кожен зображав
те, що йому близьке. Це сучасні
сакральні ікони, в яких прочитується
свобода висловлювання.
Цей транскордонний проект допомагає молодим художникам пізнати традиції та культури інших країн,
поєднати їх у своєму баченні іконопису. Виставка „Тіло Обожествлене“
триватиме до 26 листопада.
Наталя ЯЦЕНКО

твій музон

ROCKOKO + Lviv Jazz Orchestra =
незабутній вечір

Г

урт святкує своє творче п’ятиліття у мандрах, але, звісно, з
музикою — ще на початку жовтня вирушив у тур Україною.
У Львові ми їх почуємо 3 листопада у філармонії. Виступ буде
особливим, бо в тандемі зі симфонічним оркестром.

До кінця листопада хлопці даватимуть концерти в різних містах
— на них чекають Біла Церква, Дрогобич, Стрий, Тернопіль, Житомир,
Мукачево, Чернівці тощо. Слухачі
Луцька, Хмельницького й Запоріжжя
вже отримали й оцінили нестримну
енергію музики ROCKOKO. До речі,
у Луцьку гурт побував уже втретє,
він співпрацює з колективом „Флайза“ — у спільній пісні „Ой, роде наш
красний“ виконали струнні партії.
ROCKOKO зараховує себе до жанру Symphonic Rock та його розмаїт-

тя — Acoustic, Pop, Dance, Drum and
Bass, Metal та ін. Оцінити рококівський оригінальний принцип аранжування авторських композицій та
популярних хітів можна буде тим,
хто у Львові, 3 листопада. Торік гурт
уже давав подібний концерт, але цей
виступ дещо інший — супровід оркестру буде упродовж усього вечора,
ROCKOKO виконає понад 15 творів,
половина з яких — авторські, але й
серед хітів — новинки, які ще загал
не чув.
Наталя ЯЦЕНКО

У мистецькому об’єднанні „Дзиґа“ на першому поверсі варто
до 8 листопада оглянути проект
„Міні-текстиль — 2017“. У галереї
представлено понад шістдесят
робіт від 36 учасників із Коломиї,
Косова, Рівного, Луцька, Києва,
Полтави й Львова. І це не лише
класичні гобелени — є і колаж,
квілт, скульптурні композиції, усе,
що митці створили впродовж останнього року. Половина авторів
— дебютанти, решта — знані.
Письменниця Зірка Мензатюк та
художник Кость Лавро є претендентами на Меморіальну
премію Астрід Ліндґрен, яку
вручають за внесок у розвиток
дитячої та юнацької літератури. Усього на неї претендують
235 кандидатів із 60 країн світу.
Результати буде оголошено в
Стокгольмі та Болоньї після остаточного засідання журі премії 27
березня 2018 року. Переможець
отримає грошову винагороду в
розмірі п’яти мільйонів шведських крон (понад 550 тисяч
доларів США).
Студенти-вокалісти Львівської
музичної академії ім. М. Лисенка оголосили про збір грошей
для порятунку Музично-меморіального музею С. Крушельницької. Після того, як мешканці
будинку, де є музей співачки,
залили його водою, приміщення
потребує ремонту, а експонати
— термінової реставрації. Збитки
становлять 100 тис. грн. Студенти
академії проведуть доброчинні
концерти. У міській раді ж планують зустрітися із сусідами музею,
які роблять таку шкоду не вперше,
щоб домовитися про їхнє відселення.
У кінотеатрі „Копернік“ від 26
жовтня до 1 листопада тривав
фестиваль сюрреалістичного
кіно. Щодня відбувався показ
фільмів Луїса Бунюеля, Алехандро
Ходоровскі, Девіда Кроненберга
та інших режисерів, які полюбляли фільмувати в жанрі неймовірного та дивакуватого сюрреалізму. Крім цього, 27 й 28 жовтня
у Львові відбувся 7-й щорічний
кінофестиваль „100 фільмів за
100 хвилин“, присвячений дуже
короткому кіно.
За матеріалами інформагенцій
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активне дозвілля

Поцілити, як у гольфі, в лунку,
але футбольним м’ячем
Ф
утболгольф. Не чули, не грали? Тоді гайда разом із завідувачем
водно-веслувальної бази Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН Андрієм Босим з’ясовувати, що це за „звір“
спортивний такий, і де з ним, безконтактним, нетравматичним,
можна попрактикуватися.

Андрій Босий 2013 року закінчив
ІППТ у Львівській політехніці, спеціальність „фінанси і кредит“. Від 2012
року працював на посаді провідного
спеціаліста Комітету. Професійно
займався гандболом, був капітаном
команди Політехніки, гравцем клубу
„СКА-Політехніка“ вищої ліги України, який тепер грає у суперлізі.
— Захоплення футболгольфом
почалося з того, що торік була нагода побувати в Києві на полі для
нього, — розповідає пан Андрій. —
Таке поле є віддзеркаленням поля для
гольфу, тільки у грі замість ключок
— ноги гравців, а замість маленьких
м’ячиків — звичайні футбольні м’ячі. Відповідно лунки мають розмір,
як два футбольні м’ячі. Оскільки з
моєю професійною командою завжди тягнемося за новими враженнями
й ідеями, то вирішили спробувати
зробити щось подібне й у Львові.
Є футгольф — коли велике поле на
18 лунок і довший час триває гра, а
є футболгольф — гра, удари в якій
більше розраховані не на силу, а на
точність. У травні ми відкрили спрощену версію поля в Наварії — там
лише 9 лунок. До речі, футбольна
команда Львівської політехніки разом із тренером Володимиром Осінчуком були присутні на відкритті. Це
єдине футболгольфне поле в Україні
(для футгольфу нема), бо те, що було
біля Києва, вже закрите через те, що
не зійшлися в цінах із орендарями.
Воно є фактично для ознайомлення
з футболгольфом, плату за гру на
ньому наразі не беремо, а гравців
повністю забезпечуємо інвентарем.
Потрібно лише прийти у зручному
взутті та з хорошим настроєм. Інструктор розкаже правила, видасть
м’ячі й карточки. Згодом будуть
тренери, які відпрацьовуватимуть
технічні вправності. У перспективі
хочемо відкрити ще одне поле. Загалом вважаю, що спільно з командою
однодумців за підтримки Анатолія
Ігнатовича вдалося запустити такий

собі спортивний стартап, який неодмінно повинен „вистрілити“.
Футболгольф розвивається від
2009 року — в Голландії створено
перше поле, сформувалися команди, почали провадити турніри. Тепер у Європі футболгольф охоплює
всі верстви й дуже популярний, зокрема в Данії, Німеччині, Бельгії,

Чехії. У нас цей вид спорту тільки
набуває популярності. Створена
асоціація футболгольфу України, на
початку наступного року заплановано створити асоціацію у Львові,
а також спортивний клуб і команду,
яка братиме участь у місцевих, всеукраїнських і європейських турнірах. На Львівщині наразі провели
два турніри серед жінок і чоловіків
(у Європі популярні так звані „мікси“, коли один удар робить чоловік, а
другий — жінка або навпаки), організували перший студентський турнір,
яким зацікавилося навіть Міністерство молоді та спорту України. Викладали інформацію в соцмережах,
відбувалася електронна реєстрація,
тож у турнірах брали участь ті, кому
це цікаво. У другому турнірі взяло
участь 45 осіб.

— Усі в захваті від новинки, бо у
футболі треба докладати більше зусиль, а тут важливі сконцентрованість, точність, до того ж це відпочинок на природі, — продовжує Андрій
Босий. — Принцип гри — за меншу
кількість ударів пройти всі лунки
(на лунці можуть бути перешкоди).
Тренуванням є проходження цих доріжок. Додаткових тренувань не потрібно. Що більше практики, то легше грати. Щоб гра відбулася, потрібно як мінімум два гравці. Видаються
лічильні карточки, на яких зазначені
номери лунок, записуємо імена учасників і скільки ударів припадає на
кожну лунку. Максимально можуть
починати четверо. Класично турніри
провадять у три етапи проходження
лунок. Комп’ютерна програма рахує
все й підсумовує. Є головний суддя
змагань, який розв’язує спірні питання, а так загалом гру побудовано
на взаємодовірі — учасники самі записують свої удари. На фінальному
етапі, коли у двох гравців виявляється однакова кількість ударів, то дають
додатковий раунд. У кого буде менша
кількість ударів, той і виграв.
Гадаю, футболгольф стане популярним видом спорту, тепер ним
дуже цікавляться підлітки й ті, хто
мав дотичність до футболу. До речі,
футболістам грати у футболгольф
спочатку важко: футболісти звикли
покладатися на силу, а тут важлива
точність, тож лише на п’ятій-шостій
грі їм вдається адаптуватися до гри.
Думаю, що будемо додавати футболгольф до програми змагань. Він уже
є у програмі Універсіади серед коледжів, яка відбувалася на початку
жовтня. Паралельно зі студентами у
змаганнях участь брали й педагоги.
Переможці отримали кубки, медалі,
грамоти, горнята, футболки тощо.
Очок він командам не додав, але
для загального розвитку був корисним. Наступного сезону поговорю
зі заступником директора свого інституту Юрієм Слюсарчуком — запропоную виїзний уїкенд. Із часом
зможемо провадити змагання з футболгольфу й серед студентів, і викладачів Політехніки чи інших вишів.
Наталя ЯЦЕНКО
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Прикраса? Культ? Самовираження?
Чи тортури для тіла?
Тату — це дорого і боляче
Думку про популярність татуювання, особливо в нашому місті, підтверджує майстер Роман Драгомир,
вважаючи це сучасним методом вираження себе й дивування оточення:
— Тату роблять переважно
18–25-річні і 30–45-річні. Неповнолітні потребують дозволу
батьків і їхньої присутності на
процедурі. За моїми спостереженнями, чоловіки наносять тату на
відкриті частини тіла, жінки — на
закриті. Тепер у тренді здебільшого віп-шейдинг і лайт-воркс. Особливо їх люблять дівчата. Хлопці
часто віддають перевагу олд-скулу
— звичайним векторним малюнкам, щільно замальованим, що мають чіткі краї. Знаю багатьох майстрів, які практикують реалістичні
зображення (як чорно-білі, так і в
кольорі). Патріотичному стилю та
етно віддають перевагу рідновірці.
Прихильники християнства просять
набивати їм різні хрести чи навіть
Матір Божу.
Роман розповідає,
що його клієнти спершу мусять визначитися,
яке зображення хочуть
бачити на своєму тілі й
де саме його розташувати. Разом вирішують,
як малюнок розвернути, видозмінити, якого
він має бути розміру.
Важливо його спрямувати за динамікою
тіла, вперед. Майстер
запевняє, що він при
клієнтові облаштовує
робоче місце, аби той
не сумнівався, що в студії все стерильно, що
використовують лише разові голки,
запаковані фарби, у спеціальному
розчині стерилізують ручки (тримачі), обробляють їх термічно. По
завершенні роботи залишки фарби
треба вилити, використані голки
викинути, а приміщення прокварцувати. Процес татуювання потребує часу — від півгодини й навіть до
9-ти годин (у цьому разі доводиться
робити перерви на відпочинок і їжу).

— Як відбувається сам процес татуювання?
— Ту частину тіла, з якою працюватиму, очищую від волосся і
забруднень, стерилізую. Роздруковую ескіз, наношу його на шкіру
трансфером фіолетового кольору,
схожим на копіювальний папір. Тоді
спеціальними засобами за допомогою машинки з голкою наколюю
малюнок на тіло. Фарби (пігменти)
використовую на рослинній основі. Кілька років тому всі майстри
почали відмовлятися від пігментів,
насичених металами, бо вони могли і колір змінити, і для організму
були токсичні. Заживає тату до 2-х
тижнів — це за умови правильного
догляду, адже на свіжий малюнок
легко потрапляє інфекція, тому його
треба мити антибактерійним милом
та обробляти спеціальним кремом.
Не вживати в цей час алкоголю, наркотиків, уникати фізичних навантажень і сонячних ванн.
Процедура дуже болюча. У деяких місцях її неможливо витерпіти.
У моїй практиці буває, що клієнтам
стає зле, тоді відразу
робимо перерву. Іноді
доводиться продовжити наступного дня. Але
все індивідуально й часто непередбачувано.
— Скільки тримається малюнок на тілі?
— 10 і більше років.
Позаяк шкіра оновлюється, то з часом пігмент осідає у її нижні
шари, малюнок світліє
на кілька тонів, однак
не зникає. Якщо видалити тату, то яка шкіра
після того буде, залежить від її типу й від того, як видаляти. Зазвичай вона на деякий час
покривається пухирцями, схожими
на опікові.
Зробити тату — недешево. У домашніх майстрів воно коштує від
500 гривень, у студії — від 50—100 і
до 600 доларів. Роман Драгомир закликає охочих до тату цінувати своє
тіло і дивитися на роботу майстра, а
не на ціну.

Однак є тимчасове тату, яке майстри називають просто малюнком.
Його наносять спеціальними фарбами, олівцями, хною і без голок. Це
може протриматися на тілі від кількох днів і навіть до 5-ти років.

Чому люди роблять тату?
Деякі психологи вважають, що роблять тату тоді, коли хочуть забути
проблеми, що не дають спокою, коли
люди не приймають себе такими, якими є. Завдяки психологічному переконанню тату може мати силу і впливати на його носія. Є й така думка, що
людина зі здоровим глуздом нізащо
не захоче піддавати своє тіло тортурам. Доцент кафедри теоретичної та
практичної психології Львівської політехніки Ірина Сняданко каже:
— Татуювання сьогодні в моді.
Однак багато залежить від того, з
якою метою воно зроблене. Нічого
доброго нема в тому, коли робити
тату для того, аби привернути чиюсь
увагу (часто підлітки, які не можуть
домогтися уваги своїх батьків, роблять велике татуювання) чи відчути задоволення від болю (це взагалі
свідчить про патологію і потребу
звернутися до психіатра чи психотерапевта). Коли ж процес татуювання — це спосіб отримати задоволення і відчути своє тіло, його межі,
то можна з часом перехотіти носити
цю „прикрасу“. Позитивні мотиви
тату — це самовираження саме в такий спосіб, бажання закарбувати на
своєму тілі яскравий момент життя
— як згадку про важливу подію. Тату
також може бути витвором мистецтва
й підкреслити красу тіла.
Свої застереження щодо цього мають і медики, адже під час татуювання можна легко підхопити гепатит,
ВІЛ чи навіть СНІД. При псоріазі,
екземі, дерматиті, фурункульозі, поганому згортанні крові тату взагалі
робити не можна. На шрами його наносять щонайменше через рік після
травми, коли шкіра добре заживе, а
бородавки чи родимки взагалі рухати
не можна. Отож, тому, хто вирішив
зробити тату, доречно проконсультуватися у лікаря.
Ірина МАРТИН
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

для львів’ян і гостей міста
Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
3 листопада — „Голий король“. 18.00.
5 листопада — „Ревізор“ (прем’єра). 18.00.
7 листопада — „Назар Стодоля“. 18.00.
8 листопада — „Дама з камеліями“.
18.00.
9 листопада — „Ханума“. 18.00.
10 листопада — „Циліндр“. 18.00.
11, 12, 14 листопада — „Марія
Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
3 листопада — „Благодарний Еродій“.
19.00.
4 листопада — „Раптом минулого літа“.
19.00.
5 листопада — „Так казав Заратустра“.
19.00.
10, 11 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

експрес-оголошення

12 листопада — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
2, 9 листопада — „Весела вдова“
(оперета). 18.00.
3 листопада — „Даремна обережність“
(балет). 18.00.
4 листопада — „Аїда“ (опера). 18.00.
5 листопада — „Попелюшка“ (балет).
12.00, „Шехеразада/ Кармен“
(балет). 18.00.
10 листопада — Симфонія танцю:
світова класика і модерн
(одноактні балети). 18.00.
11 листопада — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
12 листопада — Симфонія танцю:
світова класика і модерн
(одноактні балети). 12.00, „Мадам
Баттерфляй“ (опера). 18.00.

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, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

450

220

110

19

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Вважати недійсними документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Пашко Інеси Романівни;
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ім’я Мужик Христини Василівни;
залікову книжку, видану Національним
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